
1

Zápis č. 14

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova

ze dne 9. 5. 2016

Přítomni: Nepřítomni:

Bc. Tomáš Navrátil
Mgr. Ivo Kohl
Mgr. Petr Kouba Omluveni:
Vladimír Kočara Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.
Mgr. Bc. Věra Václavíčková Mgr. Ivana Grigárková
Mgr. Marie Plánková
Ing. Michal Majer

Hosté:

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka
Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ
Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže

Organizační pracovník:

Dagmar Janásová

Program:

1. Zahájení
2. Materiály předkládané do ZM 16. 5. 2016
3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2016 – informace na vědomí
4. Místní akční plán vzdělávání pro ORP Přerov – informace k projektu
5. Projekty v rámci ITI – aktuální informace
6. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé
7. Závěr

Zápis:

1. Zahájení

Jednání výboru zahájil předseda pan Bc. Tomáš Navrátil prohlášením o jeho řádném svolání 
a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo 
konstatováno, že výbor je usnášeníschopný. Byli přivítáni přítomní hosté.

Předseda výboru nechal hlasovat o programu jednání.

Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 14. jednání výboru.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2. Materiály předkládané do ZM 16. 5. 2016

Za oblast školství bude na ZM v květnu předložen následující materiál:

2.1 - Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov

Dotace na pořízení keramické pece pro potřeby výtvarného oboru ZUŠ. Jedná se o školu 
zřizovanou Olomouckým krajem, žádost byla podpořena, protože se jedná o děti z Přerova
a okolí, které školu navštěvují.

Předseda výboru Bc. Navrátil podal návrh na toto usnesení:

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

2.2 – Žádost o poskytnutí dotace – KSK Limit, z.s.

Členové výboru dále obdrželi e-mailem k projednání žádost KSK Limit, z.s. o dotaci 
na pořádání turisticko-běžeckého závodu „Přerovské KOPKY“. Rada města Přerova danou 
záležitost projednala dne 5. 5. 2016 a schválila poskytnutí dotace ve výši 4.000,- Kč, materiál 
tudíž nebude projednáván v ZM. Žádost byla obodována dle kritérií dle Dotačního programu 
2016.

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 4/2016 – informace

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v dubnu 2016 byl zaslán členům výboru 
předem elektronicky. 

V dané věci proběhla diskuse:

Mgr. Kouba – dotaz na řešení stížnosti na ředitele Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5.
Mgr. Pospíšilová upřesnila, že se jednalo o stížnost zákonných zástupců žáka, která byla 
prošetřena ČŠI a shledána - mimo jeden bod - nedůvodnou. Odbor projednal záležitost 
s ředitelem školy Mgr. Černým s doporučením respektovat speciální potřeby žáka. Ředitel 
školy přijal opatření k nápravě.

4. Místní akční plán vzdělávání pro ORP Přerov – informace k projektu

Mgr. Pospíšilová informovala přítomné, že projektová žádost prošla formálním a věcným 
hodnocením, čeká se na rozhodnutí o přidělení dotace. Od 1. 4. 2016 začal pracovat realizační 
tým projektu. Dne 12. 5. 21016 se uskuteční seminář k projektu v Městském domě v Přerově, 
kde bude projekt blíže představen veřejnosti a budou zde prezentovány výstupy 
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z dotazníkového šetření, které provádělo MŠMT ve školách na území ORP Přerov. Členům 
výboru byla zaslána pozvánka na seminář e-mailem. 

Dále byli osloveni zástupci do Řídícího výboru projektu. Nominovaným byla zaslána 
pozvánka na ustavující zasedání, které se uskuteční dne 19. 5. 2016.

V rámci projektu budou ustanoveny 4 pracovní skupiny – Mateřské školy, Inkluze, Základní 
školy – humanitní oblast, Základní školy – technicko-přírodovědná oblast. V současné době 
probíhají nominace členů do pracovních skupin.

5. Projekty v rámci ITI – aktuální informace

Ředitelé škol sestavili projektové fiše, proběhlo upřesnění požadavků s řediteli za účasti 
pracovníků oddělení školství a mládeže a oddělení investic. Podmínkou čerpání dotací na 
dílny a učebny bude bezbariérovost škol. V 1. etapě budou připraveny projektové 
dokumentace pro tři školy, příprava PD pro všechny školy by byla velmi časové náročná, 
první výzvy na čerpání dotací se předpokládají 9 – 10/2016. Do 1. fáze jsou zahrnuty školy: 
Hranická, Za mlýnem, Svisle – rovnoměrné pokrytí na území města.

6. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé

6.1 – Odpověď na dotaz Ing. Majera – umělá plocha

Mgr. Hrbek uvedl k dotazu z minulého jednání, že umělá plocha na Zimním stadionu 
v Přerově stála 650 tis. Kč, z toho Olomoucký kraj hradil 550 tis. Kč. 1 hodina pronájmu stojí 
650,- Kč. Umělý povrch pořizovalo Teplo Přerov, a.s. v roce 2012.

Ing. Majer uvedl, že na umělý povrch do haly Spartaku je cenová nabídka ve výši cca 440 tis. 
Kč, v současné době je to v řešení.

6.2 – Vyhodnocení zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/107

P. Janásová uvedla informace o vyhodnocení zápisu do MŠ. Zápis proběhl ve dnech 25. – 26. 
4. 2016, kritéria pro přijímání dětí stanoví ředitelky MŠ, zřizovatel do nich nezasahuje. 
Obecně se přijímají děti s trvalým pobytem v Přerově, sestupně od nejstarších k nejmladším, 
zohledňují se souběžně docházející sourozenci. Přetrvává trend, kdy rodiče přihlašují své děti 
do více mateřských škol, výjimkou není i 4 – 6 přihlášek. Pokud jsou děti přijaty ve více 
mateřských školách, blokují místa ostatním, proto oddělení školství a mládeže pomáhá 
ředitelkám MŠ vyhodnotit tyto duplicitně přijaté děti. Jakmile se rodiče rozhodnou, kam dítě 
opravdu nastoupí, na volná místa postupují náhradníci. 

Do mateřských škol zřízených městem Přerovem je k 1. 9. 2016 nově přijato 345 dětí, zůstává 
24 dětí s trvalým pobytem v Přerově, které přijaty nebyly. Současně je k dispozici 24 volných 
míst – volná místa budou zveřejněna na webu města, případně v kabelové televizi.

Z vyhodnocení zápisu je patrné, že se do MŠ hlásí i děti mladší 3 let.
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6.3 – Vzdělávání pedagogů ke společnému vzdělávání (inkluze)

Mgr. Pospíšilová informovala přítomné, že dne 27. 4. 2016 proběhla porada s řediteli škol 
a školských zařízení, kde mimo jiné byla diskutována i potřeba vzdělávání pedagogů 
k inkluzi. Ředitelé škol se vyjádřili, že nabídka vzdělávání je v současné době dostačující a že 
upřednostňují školení a semináře pořádané MŠMT.

6.4 – Pracovní skupina k dotacím 2017

Dotaz Ing. Majera, jak to vypadá s výstupy z Pracovní skupiny k dotacím 2017?
Jednání se zástupci politických stran se uskuteční 11. 5. 2016, předpokládá se zjednodušení 
předkládaných podkladů, uvažuje se o 2. kole dotačního řízení. Pravděpodobně dojde 
i ke zjednodušení kritérií.

Z pracovní skupiny přijde návrh, který bude projednávat výbor – předpoklad 6/2016.

Mgr. Kouba dotaz na výši rezervy na dotace.
Bc. Navrátil sdělil, že rezerva na všechny oblasti je nyní 121 tis. Kč.

7. Závěr

Jednání výboru bylo ukončeno v 15,30 hodin.

Další jednání se uskuteční dne 13. 6. 2016 od 15,00 hodin v malé zasedací místnosti 
Smetanova ul. 7.

V Přerově 12. 5. 2016
Zapsala: Dagmar Janásová

…………………………… …………..…………………
     Bc. Tomáš Navrátil   Dagmar Janásová
       předseda výboru organizační pracovník výboru

Přílohy:

Usnesení z 14. jednání výboru
Prezenční listina
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Usnesení 14. jednání Výboru pro školství a sport

Zastupitelstva města Přerova

ze dne 9. 5. 2016

VŠS/14/47/2016 – Program 14. jednání výboru

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 14. jednání výboru.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

VŠS/14/48/2016 – Žádost o poskytnutí dotace – Základní umělecká škola Bedřicha 
Kozánka, Přerov

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit
usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno.

   

       Bc. Tomáš Navrátil    Dagmar Janásová
          předseda výboru       organizační pracovník výboru


