
Pořadové číslo:  25/2 

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 15.2.2017 

Návrh pro 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 20. 2. 2017 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil , předseda Výboru pro školství a sport 

Navrhovatel:  Výbor pro školství a sport 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Mateřská škola Přerov, Optiky 14 – návrh na vyhlášení konkursního řízení 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

ukládá Radě města Přerova vyhlásit konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské 

školy Přerov, Optiky 14. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2017 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 13. 02. 2017 a usnesením VŠS 20/68/2017 doporučil 

variantu vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Přerov, 

Optiky 14.  

 

Důvodová zpráva: 

Výbor pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova na svém jednání konaném dne 13. 2. 2017 

projednal možnosti řešení řízení příspěvkové organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 (dále MŠ 

Optiky). Zabýval se možností sloučení příspěvkové organizace MŠ Optiky se základní školou, dále 

možností sloučení s jinou mateřskou školou nebo možností zachování příspěvkové organizace jako 

samostatného právního subjektu. Výbor pro školství a sport svým usnesením doporučuje 



Zastupitelstvu města Přerova uložit Radě města Přerova vyhlásit konkursní řízení na pracovní místo 

ředitele příspěvkové organizace MŠ Optiky.     

 

Příspěvková organizace Mateřská škola Přerov, Optiky 14 (dále MŠ) má pracoviště na adrese 

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

Přerov IV - Kozlovice, Grymovská 59 (dále pracoviště Kozlovice). Dle údajů statistického výkazu o 

mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2016 je na pracovišti MŠ Optiky zapsáno 73 dětí a na odloučeném 

pracovišti MŠ Kozlovice zapsáno 16 dětí. Příspěvková organizace dále vykonává činnost zařízení 

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

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

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

8,11 pracovních úvazků a nepedagogičtí pracovníci 2,72 pracovních úvazků). V současné době je na 

odloučeném pracovišti Kozlovice zapsáno 22 dětí a pracovní úvazky pedagogických i 

nepedagogických zaměstnanců byly upraveny na tento počet. Je reálný předpoklad, že Krajský úřad 

Olomouckého kraje dané navýšení počtu dětí dofinancuje. Poklesne-li k  1. 9. 2017 počet dětí na 

odloučeném pracovišti a stanovené normativní úvazky státního rozpočtu nebudou dostačující na 

pokrytí požadovaného provozu mateřské školy, možností bude dofinancování přímých nákladů ze 

strany zřizovatele.  

         

Odbor sociálních věcí a školství připraví na nejbližší březnovou schůzi Rady města Přerova předlohu 

ve věci vyhlášení konkursního řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace MŠ Optiky. 

Konkursní řízení se řídí vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 

komisích. Časový předpoklad vyhlášení a průběhu konkursního řízení je 3 měsíce. 

 

 


