
Důvodová zpráva: 

Rada města Přerova na své 56. schůzi konané dne 03. 11. 2016 usnesením 2126/56/8/2016 

vzala na vědomí vzdání se pracovního místa paní Marie Zavadilové, ředitelky příspěvkové 

organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 ke dni 25. 10. 2016. Vzhledem k této skutečnosti 

Odbor sociálních věcí a školství předložil Radě města Přerova k projednání návrh na sloučení 

dotčené Mateřské školy Přerov, Optiky 14 se Základní školou Přerov, Trávník 27, kdy 

přejímající organizací bude Základní škola Přerov, Trávník 27  

Příspěvková organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 (dále MŠ Optiky) má sídlo  

na adrese Přerov, Přerov I – Město, Optiky 14 a odloučené pracoviště na adrese Přerov, 

Přerov IV - Kozlovice, Grymovská 59. Dle údajů statistického výkazu o mateřské škole podle 

stavu k 25. 11. 2016 je na pracovišti Optiky zapsáno 73 dětí a na odloučeném pracovišti 

Kozlovice zapsáno 19 dětí. Příspěvková organizace dále vykonává činnost zařízení školního 

stravování typu školní jídelna – výdejna, a to na pracovištích Optiky i Kozlovice.  

 

Dle statistického výkaznictví podle stavu k  30. 9. 2016 má příspěvková organizace MŠ 

Optiky celkem sjednáno 10,83 pracovních úvazků hrazených ze státního rozpočtu (tj. 

pedagogičtí pracovníci 8,11 pracovních úvazků a nepedagogičtí pracovníci 2,72 pracovních 

úvazků).  

 

Příspěvková organizace Základní škola Přerov, Trávník 27 (dále ZŠ Trávník) má sídlo  

na adrese Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27. Dle údajů statistického výkazu o základní 

škole podle stavu k 30. 9. 2016 je na pracovišti Trávník zapsáno 744 žáků. Příspěvková 

organizace dále vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní 

družina.   

 

Dle statistického výkaznictví podle stavu k  30. 9. 2016 má příspěvková organizace ZŠ 

Trávník celkem sjednáno 58,037 pracovních úvazků hrazených ze státního rozpočtu (tj. 

pedagogičtí pracovníci 49,287 pracovních úvazků a nepedagogičtí pracovníci 8,75 pracovních 

úvazků).  

 

Při aktu sloučení zaniká slučovaný subjekt MŠ Optiky bez likvidace a současně přechází 

veškerý majetek, práva (aktiva) a závazky (pasiva) slučovaného subjektu na subjekt ZŠ 

Trávník, se kterou byl sloučen. Sloučením nevzniká žádný nový subjekt (příspěvková 

organizace), jako např. u splynutí. Právním nástupcem je již existující subjekt (příspěvková 

organizace). 

Uvedené racionalizační opatření povede ke snížení počtu ekonomických subjektů 

(právnických osob) a k zakotvení MŠ Optiky do stávajícího ekonomicky silného a stabilního 

právního subjektu, který získá možnost vzdělávat, vychovávat a připravovat děti od 

předškolního věku až do doby ukončení povinné školní docházky. Vzhledem k tomu, že 

demografický vývoj Přerova má klesající tendenci, čímž kopíruje vývoj v kraji a celé České 

republice, bude vytvoření ekonomicky silného a stabilního právního subjektu výhodou. ZŠ 

Trávník má zájem o rozšíření své hlavní činnosti o předškolní vzdělávání a vidí v tomto kroku 

logické návaznosti na jejich dosavadní činnost a spolupráci s mateřskými školami. 

Management ZŠ Trávník má dobré zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z různých 

operačních programů a evropských fondů, disponuje kvalitním ekonomickým a 

administrativním zázemím školy, bude usilovat o rozšíření nabídky předškolního vzdělávání o 

moderní vzdělávací programy pro mateřskou školu a má širokou nabídku kroužků v rámci 

zájmového vzdělávání. V neposlední řadě má větší manévrovací prostor v personální a 

mzdové oblasti.   



Sloučením dojde ke  zrušení MŠ Optiky jako samostatné příspěvkové organizace. MŠ Optiky 

(včetně odloučeného pracoviště MŠ Kozlovice) se stane součástí ZŠ Trávník, která zůstane 

samostatnou příspěvkovou organizací a bude pro MŠ Optiky nástupnickou (přejímající) 

organizací. Na ZŠ Trávník s účinností od 1. 1. 2017 aktem sloučení přechází veškerá práva, 

závazky a majetek MŠ Optiky, včetně pracovněprávních vztahů. 

Ve vazbě na státní rozpočet, ze kterého jsou hrazeny přímé náklady na vzdělávání (platy, 

zákonné odvody, ONIV), nelze přesně stanovit objem finančních prostředků, jež obdrží 

sloučená organizace pro rok 2017. Pravidla a rozsah financování přímých nákladů na 

vzdělávání pro rok 2017 budou známy pravděpodobně v období 3/2017.  Je však jisté, že 

jedním z  prvních úkonů ředitele sloučeného subjektu bude nastavení organizace subjektu 

v  návaznosti na přidělené státní finanční prostředky, které je plně v jeho kompetenci.  

 

Příspěvek na provoz MŠ je součástí rozpočtu zřizovatele na rok 2017 a tento zůstane  

i po sloučení obou subjektů. Sloučením nevzniknou žádné vyšší provozní náklady. 

 

Aktu sloučení je třeba s odkazem na ustanovení § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, udělit formu 

rozhodnutí. Rozhodnutí o sloučení - viz příloha č. 1 důvodové zprávy. 

 

Navrhované sloučení se projeví v ustanoveních zřizovací listiny přejímající organizace       
(viz přílohy č. 2 a 3 důvodové zprávy).  

 

S účinností od 01. 01. 2017 se změní: 

 

 název organizace na Základní škola a Mateřská škola Přerov, Trávník 27, 

příspěvková organizace.  

 

Název právnické osoby řeší § 8a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, kde je v odst. 1 písm a) stanoveno, že název musí vždy obsahovat označení 

příslušného druhu školy (základní, mateřská, střední …). Dle ustanovení § 132 odst. 2 

občanského zákoníku musí název školy obsahovat označení její právní formy, tedy dodatek 

„příspěvková organizace“  

a není přípustná jeho žádná zkratka. 

 

 znění části 4. – „Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího 

předmětu činnosti“. V této části se změní a doplní ustanovení o následující údaje:  

 

- organizace vykonává činnost mateřské školy v objektu Optiky 14 a v objektu  

v místní části Přerov – Kozlovice, Grymovská 21, 

- organizace vykonává činnost zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna 

v objektu Optiky 14 a v objektu v místní části Přerov – Kozlovice, Grymovská 21, 

 

 příloha č. 1 zřizovací listiny – Protokol o předání a převzetí nemovitého majetku  

do správy ze dne 01. 03. 2002 bude nahrazen novým Protokolem o předání a převzetí 

nemovitého majetku k hospodaření, jehož předmětem bude s  účinností od 01. 01. 

2017 svěření nejen nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Přerova,  

se kterým doposud hospodařila ZŠ Trávník, ale i svěření nemovitého majetku  

ve vlastnictví statutárního města Přerova, se kterým doposud hospodařila MŠ Optiky. 

Účetní hodnoty budov, staveb a pozemků předávaných k hospodaření budou uvedeny 

s aktuálními stavy k 31. 12. 2016. 



Sloučení škol a s tím spojené změny musí být promítnuty do rejstříku škol a školských 

zařízení vedeného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a současně dojde i k 

rozšíření stávajícího školního vzdělávacího programu ZŠ Trávník o školní vzdělávací 

program MŠ Optiky.  

 


