
Rada města Přerova na své 24. schůzi konané dne 25. 08. 2015 přijala usnesení 710/24/6/2015, 
kterým vzala na vědomí informace ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále SFŽP) 
k vyhodnocení žádostí základních a mateřských škol přihlášených do Programu podpory 
ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Financování všech úspěšných projektů škol zřizovaných statutárním městem Přerovem 
se řídí Zásadami pro poskytování finančních prostředků ze SFŽP a schválené finanční podpory 
formou dotace budou poskytovány jednotlivým školám nejdříve v průběhu realizace jednotlivých 
ozdravných pobytů na základě posouzení způsobilosti uznatelných nákladů. Z uvedeného vyplývá, 
že každá škola bude muset hradit náklady spojené s realizací ozdravných pobytů nejprve 
z vlastních zdrojů a až následně obdrží dotace ze SFŽP. 

Pro školní rok 2016/2017 získaly dotaci na uskutečnění ozdravných pobytů tyto školy:

Název školy Název projektu 
2016/2017

Dotace v 
Kč

Rozhodnutí 
ze dne

ZŠ Svisle Záchrana říše fantazie 303.187,- 16. 6. 2015

ZŠ Trávník Příroda Beskyd a její skrytá tajemství 688.795,- 16. 6. 2015

ZŠ U tenisu Po roce je z Tenisáčku Tenisák 392.424,- 16. 6. 2015

ZŠ Velká Dlážka Záchrana říše fantazie 413.984,- 16. 6. 2015

MŠ Kouřílkova Zimní spáči 83.952,- 16. 6. 2015

Obdobně jako ve školním roce 2015/2016 požádali ředitelé dotčených škol svého zřizovatele o 
předfinancování části nákladů na ozdravné pobyty z rozpočtu statutárního města Přerova, čímž 
chtějí zmírnit finanční zátěž pro rodiče žáků – účastníků ozdravných pobytů, kteří by jinak museli 
předfinancování hradit v plné výši. V letošním kalendářním roce 2016 uskuteční ozdravný pobyt 
jen ZŠ Velká Dlážka, a z toho důvodu řešíme její předfinancování prostřednictvím rozpočtového 
opatření v rámci stávajícího rozpočtu statutárního města Přerova. Celková cena projektu ZŠ 
Velká Dlážka činí 552.200,- Kč.
Ostatní výše uvedené školy plánují realizaci svých ozdravných pobytů až v jarních měsících roku 
2017 a jejich předfinancování (v celkové výši 1.392.000,- Kč) budeme nárokovat přímo do 
rozpočtu Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova pro rok 2017.

Odbor sociálních věcí a školství opět navrhuje předfinancovat každé škole 2/3 z celkové 
předpokládané ceny ozdravných pobytů a zbývající 1/3 vybrat předem od rodičů. Všechny 
předfinancované školy musí poskytnuté finanční prostředky vrátit ihned po obdržení dotace ze 
SFŽP do rozpočtu statutárního města Přerova. 


