
Pořadové číslo: 19/7

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 9.8.2016

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 22. 8. 2016

Zpravodaj: Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora

Navrhovatel: Rada města Přerova 2014 - 2018

Zpracovatel: Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru
Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení

Název návrhu:

Financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti evropských projektů u 
Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 a Základní školy J. A. Komenského a 
Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga příspěvkové 
organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 
Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle důvodové zprávy, pro období od 1. 7. 2017 do 31. 
8. 2017 v návaznosti na schválenou legislativní změnu, a to z rozpočtu statutárního města 
Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města 
Přerova pro příslušný kalendářní rok a za podmínky, že škola nezíská finanční prostředky ze 
státního rozpočtu,

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018

Termín: 31.8.2016

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga příspěvkové 
organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 
14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, dle důvodové 
zprávy, pro období od 16. 2. 2017 do 31. 8. 2017 v návaznosti na schválenou legislativní 
změnu, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního krytí těchto 
nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok a za podmínky, že 
škola nezíská finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018



Termín: 31.8.2016

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace:

Rada města Přerova:

projednala danou záležitost na 49. schůzi konané dne 14. 7. 2016 a podává návrh Zastupitelstvu města 
Přerova schválit navržené usnesení. 

Odbor sociálních věcí a školství:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Odbor doporučuje 
garantovat financování předmětných pracovních pozic z rozpočtu města pouze po dobu uvedenou v 
návrhu usnesení. Ředitelé škol a školských zařízení budou mít celou řadu možností získání finančních 
prostředků ze státního rozpočtu a dalších dotačních titulů. 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16:

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14:

Pozici speciálního pedagoga vykonává na naší ZŠ Mgr. Petra Přikrylová již třetím rokem. Vzhledem k 
novele zákona č. 563/2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících se dnem 1. 9. 2016 mění její 
pracovní poměr z doby určité na dobu neurčitou. Pracovní pozice paní Přikrylové je pro naši školu 
nepostradatelná, neboť výkonem její práce dosahujeme naplňování strategií a cílů vyplývajících z 
projektu Mateřídouška bez bariér, tak i cílů nastavených v národních strategických dokumentech ČR 
pro školství. Ředitelka školy přebírá veškeré závazky změnou pracovního poměru na dobu neurčitou u 
Mgr. Přikrylové a pokusí se tuto pracovní pozici finančně pokrýt z jiných zdrojů.

Odbor ekonomiky:

Při sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Přerova na příslušný rok jsou pravidelně, již po 
několik let, zohledňovány zvýšené výdaje odboru sociálních věcí a školství spojené s provozem ZŠ B. 
Němcové a udržitelností projektů. Pro doplnění uvádíme, že v rozpočtu na rok 2016 má předmětný 
odbor vyčleněny finanční prostředky na nadstandardní financování a udržitelnost u výše uvedených 
škol v objemu 1 545 tis. Kč. 


