
Důvodová zpráva: 

 

Odbor sociálních věcí a školství v tomto materiálu, stejně jako v předchozích letech, nežádá 

o povolení výjimky z minimálního počtu žáků v Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 

(dále ZŠ Boženy Němcové).   

 

Pro školní rok 2017/2018 lze u ZŠ Boženy Němcové předpokládat splnění ustanovení § 4 

odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, že základní škola má nejméně 17 

žáků v průměru na 1 třídu, přičemž přípravná třída se do tohoto limitu nezapočítává.  

Dle vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se do celkového počtu žáků školy 

započítávají opět i žáci v zahraničí (škola na 7 žáků obdrží nižší normativ). 

Vzhledem k dostatečným počtům žáků ZŠ Boženy Němcové pro školní rok 2017/2018 

nebude nutné vyčlenit finanční prostředky zřizovatele na zvýšené výdaje na vzdělávací 

činnost ZŠ Boženy Němcové (tj. výdaje na přímé náklady na vzdělávání – platy, zákonné 

odvody, ONIV), nad výši stanovenou krajským normativem (hrazenou ze státního rozpočtu).  

 

 

ZŠ Boženy Němcové 

ročník 

počet žáků 

k 8. 3. 2017 

počet žáků 

k 1. 9. 2017 

(předpoklad) 

1. 22 18 + zápis 

2. 19 22 

3. 26 19 

4. 21 26 

5. 24 21 

6. 22 24 

7. 22 22 

8. 16 22 

9. 10 11 

počet žáků celkem 182 185 

průměrný počet žáků 

na třídu (bez 

přípravné třídy) 

20,22 20,56 

počet žáků v 

přípravné třídě 

18 

 

15 

odhad před zápisem 

 

 

ad 1 

 

Výše provozního příspěvku zřizovatele se mimo jiné odvíjí od počtu žáků zapsaných  

do základní školy. Na každého zapsaného žáka obdrží škola tzv. provozní normativ 

představující určitou finanční částku.  

 

ZŠ Boženy Němcové obdrží pro školní rok 2017/2018 (stejně jako pro školní roky 2007/2008  

až 2016/2017) zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele, a to provozní normativ x 26 žáků 

na třídu, bez ohledu na skutečnou naplněnost tříd x počet tříd. Potřebný objem finančních 

prostředků pro období 9 – 12/2017 je k dispozici na kapitole školství, odboru sociálních věcí a 

školství a finanční prostředky pro období 1 – 8/2018 bude odbor sociálních věcí a školství 

nárokovat při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 



Předpoklad: 

 

Pro kalendářní rok 2017 činí provozní normativ na žáka ZŠ 2.050 Kč/rok. 

 

Pro kalendářní rok 2018 se stanoví provozní normativ při přípravě rozpočtu města pro rok 

2018 a předpokládáme stejnou výši 2.050 Kč/rok. 

 

S ohledem na skutečnost, že v letošním roce proběhne zápis do základních škol až v dubnu, 

vychází následující propočty ze skutečných počtů žáků školy v tomto školním roce. Před 

přípravou rozpočtu města na rok 2018 budou počty žáků již známy a kalkulace aktualizovány. 

  

Předpoklad počtu žáků ZŠ Boženy Němcové pro školní rok 2017/2018 je 184 v 9 třídách a 18 

žáků v přípravné třídě.  

 

Předpokládaný nezvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové  

pro období 9 – 12/2017 činí 138.033 Kč. 

 

Předpokládaný zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové  

pro období 9 – 12/2017 činí 172.200 Kč.  

 

Předpokládaný nezvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové  

pro období 1 – 8/2018 činí 276.066 Kč. 

 

Předpokládaný zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové  

pro období 1 – 8/2018 činí 344.400 Kč.  

 

ad 2 

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 11. zasedání konaném dne 16. 04. 2012 usnesením 

č. 473/11/9/2012 bod 4 schválilo pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga  

a psychologa příspěvkové organizace Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16,  

IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, dle důvodové 

zprávy, pro období udržitelnosti projektu (od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2017) s názvem „ZŠ Boženy 

Němcové – centrum podpory žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“ v  rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – 

Počáteční vzdělávání, oblasti podpory: 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami, a to z rozpočtu statutárního města Přerova  

a za předpokladu finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro 

příslušný kalendářní rok.  

Dále pak ve věci financování speciálního pedagoga po ukončení udržitelnosti evropských 

projektů u Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 Zastupitelstvo města Přerova  

na svém 19. zasedání konaném dne 22. 8. 2016 usnesením č. 555/19/7/2016 bod 1 

schválilo 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.  

Na financování pozice speciálního pedagoga ředitelka školy využila dotace z tzv. Šablon. 



Projektovou žádost podala v únoru 2017. Samotná realizace projektu začne od 1. 9. 2017  

a bude ukončena 31. 8. 2019. V rámci projektu žádá škola na 0,5 pracovního úvazku 

speciálního pedagoga. Po zřizovateli požaduje dofinancování pozice speciálního pedagoga  

do výše jednoho celého pracovního úvazku tj. 0,5 pracovního úvazku. 
   

Zhodnocení a zdůvodnění působení speciálního pedagoga na ZŠ Přerov,  

Boženy Němcové 16 ve školním roce 2016/2017 dle sdělení ředitelky školy  

paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské: 

 

Speciální pedagog nabízí učitelům, žákům i rodičům konzultaci problémů, které souvisí  

se speciálními vzdělávacími potřebami žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu 

a péči založenou na krátkodobých nebo dlouhodobých podpůrných opatřeních. Žákům školy 

je poskytována individuální logopedická a reedukační péče vycházející ze závěrů  

a doporučení PPP Olomouckého kraje a SPC Olomouc. Vede pravidelné konzultace 

s pedagogy, které se týkají vhodných výukových postupů při vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Komunikuje s PPP Přerov, SPC Olomouc a psychiatry, v jejichž 

péči jsou někteří naši žáci. Vypracovává IVP pro žáky se SVP. Provádí edukační práci se 

žáky s vypracovaným individuálním vzdělávacím plánem a se žáky se sociálním 

znevýhodněním.  

Dle platné legislativy od 1. 9. 2016 vykonává speciální pedagog funkci koordinátora inkluze, 

který koordinuje všechny činnosti související s novelou § 16 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. Zajišťuje diagnostiku nových žáků s potřebou podpůrných 

opatření a zajišťuje rediagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým budou 

podpůrná opatření nově přidělena od 1. 9. 2017.  

V současné době je ve škole více než 20 žáků s potřebou podpůrných opatření s různými 

diagnózami (mentální postižení, sluchové postižení, závažné poruchy chování, souběžné 

postižení více vadami). 

 

Pravidla pro financování nákladů speciálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018: 

Činnost speciálního pedagoga zajistí škola zřízením pracovního místa na 0,5 úvazku. 

Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře přednostně na dobu určitou, max. na období  

do 31. 8. 2018 v souladu s platnou legislativou. Nelze-li platně sjednat pracovní smlouvu  

na dobu určitou, bude sjednána pracovní smlouva na dobu neurčitou. V tomto případě na sebe 

zřizovatel bere veškerá práva a závazky plynoucí z ukončení pracovního poměru.  Platové 

zařazení pracovníka max. ve 12. platové třídě. Platové náklady tohoto pracovníka tj. platový 

tarif s osobním příplatkem (bez příplatku za vedení a odměny), zákonné odvody, zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci  

z  povolání, příp. náhrady platu, hrazené z finančních prostředků statutárního města Přerova 

budou vždy stanoveny v souladu s platnou legislativou. Osobní příplatek nepřesáhne 500,- Kč 

měsíčně. Jiné složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek  

za vedení, odměny) nelze hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova.  

Předpoklad platových nákladů speciálního pedagoga vč. zákonných odvodů činí  

pro období 9/2017 až 8/2018 částku cca 251.000 Kč;  

Vzhledem k tomu, že se může platová legislativa vyvíjet, potřebný objem finančních 

prostředků by se upřesňoval vždy při přípravě rozpočtu pro příslušný kalendářní rok (výše 

částky předpokládaného objemu finančních prostředků pro příslušný kalendářní rok  

je počítána z nejvyššího platového stupně z důvodu možnosti případné personální změny).  

 



ad 3 

Zdůvodnění a zhodnocení působení školního psychologa na ZŠ Přerov,  

Boženy Němcové 16 ve školním roce 2016/2017 dle sdělení ředitelky školy  

paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské: 

 

Školní psycholog nabízí učitelům, žákům i rodičům konzultace především výchovných 

problémů, problémů týkajících se začlenění do kolektivů a formy prosazení se v nich. Tato 

práce probíhá formou jak individuálních, tak i skupinových konzultací. Vede komunitní 

skupiny (4. – 9. tř.), probíhají třídní komunity, což je intenzivní práce s třídním kolektivem. 

Poskytuje individuální konzultace pro učitele celé školy i pro žáky s výchovnými problémy, 

pro nové žáky a pro žáky, kteří mají problémy se začleněním do kolektivu. Spolupracuje 

s kurátorkami z OSPODu. Domnívám se, že s nárůstem problémových žáků i rodičů by bylo 

přínosné navýšení úvazku z 0,5 na 1,00.  
 

Konkrétní činnosti vykonávané psychologem: 

Spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména 

s PPP Přerov a SPC Olomouc, se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, 

s OSPODem, s probační a mediační službou, s policií ČR a Městskou policií Přerov. Provádí 

depistáž a diagnostiku výukových a výchovných problémů žáků, vyhledává nadané žáky. 

Zjišťuje sociální klima ve třídě, poskytuje krizovou intervenci žákům, pedagogům, rodičům, 

provádí individuální konzultace se žáky s vývojovými poruchami chování. 

Věnuje se komunitní a skupinové práci se žáky pro minimalizaci jejich projevů nevhodného 

chování. Aktivně pracuje s třídními kolektivy při předcházení projevům sociálně 

patologických jevů ve škole. Pomocí neformálního vzdělávání působí na třídní kolektivy  

a posiluje inkluzívní vnímání žáků a nepřímo tak působí na negativní vztahy ve třídě.   

Individuálně pracuje s jedinci s etopedickými problémy. Ve spolupráci s výchovným 

poradcem poskytuje kariérové poradenství žákům, kteří končí povinnou školní docházku. 

V době zápisu do 1. třídy a při práci se žáky přípravné třídy pomáhá učitelům  

při diagnostikování školní zralosti. Spolupracuje se školním speciálním pedagogem, 

s pedagogickým sborem, s výchovným poradcem a je členem školního poradenského 

pracoviště. 

 

Pravidla pro financování nákladů psychologa z rozpočtu statutárního města Přerova  

pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018: 

Činnost psychologa zajistí škola zřízením pracovního místa na 0,5 úvazku.                          

Pracovní smlouva s  dotčenou osobou se uzavře přednostně na dobu určitou, max. na období  

do 31. 8. 2018 v souladu s platnou legislativou. Nelze-li platně sjednat pracovní smlouvu  

na dobu určitou, bude sjednána pracovní smlouva na dobu neurčitou. V tomto případě na sebe 

zřizovatel bere veškerá práva a závazky plynoucí z ukončení pracovního poměru. Platové 

zařazení pracovníka max. ve 12. platové třídě. Platové náklady tohoto pracovníka tj. platový 

tarif s osobním příplatkem (bez příplatku za vedení a odměny), zákonné odvody, zákonné 

pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z  povolání, příp. náhrady platu, hrazené z finančních prostředků statutárního města Přerova 

budou vždy stanoveny v souladu s platnou legislativou. Osobní příplatek nepřesáhne 500,- Kč 

měsíčně. Jiné složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, 

odměny) nelze hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova.  

Předpoklad platových nákladů psychologa vč. zákonných odvodů činí pro období  

9/2017 až 8/2018 částku cca 251.000 Kč;  

Vzhledem k tomu, že se může platová legislativa vyvíjet, potřebný objem finančních 

prostředků by se upřesňoval vždy při přípravě rozpočtu pro příslušný kalendářní rok (výše 



částky předpokládaného objemu finančních prostředků pro příslušný kalendářní rok  

je počítána z nejvyššího platového stupně z důvodu možnosti případné personální změny).  

 

ad 4 

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 16. zasedání konaném dne 18. 04. 2016 usnesením 

č. 459/16/6/2016 bod 2 schválilo pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov,  

Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2016 až 8/2017, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města 

pro příslušný kalendářní rok.  

 

Zdůvodnění a zhodnocení působení sociálního pedagoga na ZŠ Přerov,  

Boženy Němcové 16 ve školním roce 2016/2017 dle sdělení ředitelky školy  

paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské: 

 

Zřízení funkce sociálního pedagoga prokázalo, že kromě romských asistentů pedagoga je pro 

komunikaci s lokalitou velmi přínosná i osoba speciálně vzdělaná v oboru sociální 

pedagogiky. Praxe prověřila, že sociální pedagog působící na typu naší školy výrazně 

usnadňuje komunikaci mezi školou, žáky a jejich zákonnými zástupci i mezi úřady  

a neziskovými organizacemi (OSPOD, Policie ČR, Úřad práce, Charita, Člověk v tísni, PPP, 

SPC, ...).  

 
Konkrétní činnosti vykonávané sociálním pedagogem: 

Spolupracuje s třídními učiteli, učiteli, asistenty, shromažďuje požadavky pedagogů týkající 

se terénní práce, které následně pravidelně realizuje. Spolupracuje s obecními a městskými 

úřady, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státními zastupitelstvími a dalšími 

zainteresovanými orgány a organizacemi. Koordinuje spolupráci úřadu práce a školy 

v případě příspěvků na školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, školní výlety a akce 

pořádané školou (divadlo, kino).  

V rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) spolupracuje s dalšími odborníky ve škole 

(speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a kariérový 

poradce).  Ve spolupráci s kariérovým poradcem a středními školami organizuje workshopy 

pro žáky, na tyto akce je také doprovází.    

Zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných 

odborných zařízení popř. doprovází zákonné zástupce a děti do těchto zařízení. Pomáhá 

identifikovat děti, jejichž rodiče, nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu (pěstouni) 

neplní své povinnosti, nezabezpečují dostatečně péči o děti, nebo o jejich výchovu. 

Identifikuje rodiče, nebo jiné osoby, které výchovu a zdárný vývoj dítěte ohrožují,  

popř. narušují. Koordinuje a zpracovává zprávy pro OSPOD, policii, soudy, státní 

zastupitelství a přestupkové komise.  

V případě potřeby realizuje sociálně právní poradenství a sociální terapii s problémovými 

jedinci přímo ve škole nebo v lokalitě. Pracuje s dětmi, jejichž rodiče nebo jiné osoby 

zodpovědné za jejich výchovu neplní své povinnosti, nezabezpečují dostatečně péči o ně nebo 

jejich výchovu či zdárný vývoj ohrožují, případně narušují. 

Pracuje s agresivními dětmi, pomáhá při řešení pedagogických situací (začínající učitelé),  

při prevenci rizikového chování dětí nebo jeho opakování, při krizové intervenci, intervenci 

v oblasti záškoláctví. Ochraňuje práva učitelů ve vztahu k agresivně se chovajícím rodičům  

i žákům. Vytváří podmínky pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti 

vzdělávání, spolupracuje s rodinou – možnosti dalšího rozvoje dětí, motivace ke studiu. 



Organizuje volnočasové aktivity žáků. Ve spolupráci s ředitelkou školy vyhledává možnosti 

financování aktivit školy z projektových či grantových výzev. 

 

Pravidla pro financování nákladů sociálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 jsou shodná jako v předchozím školním 

roce: 

Činnost sociálního pedagoga zajistí škola zřízením pracovního místa na jeden plný 

úvazek. Pracovní smlouva s dotčenou osobou se uzavře přednostně na dobu určitou, max.  

na období do 31. 8. 2018 v souladu s platnou legislativou. Nelze-li platně sjednat pracovní 

smlouvu na dobu určitou, bude sjednána pracovní smlouva na dobu neurčitou. V tomto 

případě na sebe zřizovatel bere veškerá práva a závazky plynoucí z ukončení pracovního 

poměru. Platové zařazení pracovníka max. v 11. platové třídě. Platové náklady tohoto 

pracovníka tj. platový tarif s osobním příplatkem (bez příplatku za vedení a odměny), 

zákonné odvody, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z  povolání, příp. náhrady platu, hrazené z finančních prostředků 

statutárního města Přerova budou vždy stanoveny v souladu s platnou legislativou. Osobní 

příplatek nepřesáhne 1.000 Kč měsíčně. Jiné složky platu než platový tarif a osobní příplatek 

(např. příplatek za vedení, odměny) nelze hradit z finančních prostředků statutárního města 

Přerova.  

Na pracovní pozici sociálního pedagoga se vztahuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého je nutné dotčenému zaměstnanci 

v souladu s ustanovením § 111 výše citovaného zákona umožňovat další vzdělávání v rozsahu 

nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci.  

Na financování nákladů spojených s rozsahem výše uvedeného dalšího vzdělávání  

se poskytne z finančních prostředků statutárního města Přerova max. částka ve výši  

10.000 Kč za kalendářní rok.   

Předpoklad platových nákladů sociálního pedagoga vč. zákonných odvodů a povinnosti 

plnění dalšího vzdělávání činí pro období 9/2017 až 8/2018 částku cca 447.000 Kč;   

Vzhledem k tomu, že se může platová legislativa vyvíjet, potřebný objem finančních 

prostředků by se upřesňoval vždy při přípravě rozpočtu pro příslušný kalendářní rok (výše 

částky předpokládaného objemu finančních prostředků pro příslušný kalendářní rok  

je počítána z nejvyššího platového stupně z důvodu možnosti případné personální změny).  

 

Nadstandardní pedagogické i nepedagogické služby ZŠ Boženy Němcové již financované 

z rozpočtu statutárního města Přerova: 

Pro období kalendářního roku se jedná za uvedené pracovníky o předpokládanou částku  

ve výši cca 949 000,- Kč (uvedená částka vychází ze současně platných platových 

podmínek),  

která je odboru sociálních věcí a školství, oddělení školství a mládeže vyúčtována vždy  

k 31. 12. příslušného kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (vždy v návaznosti  

na platnou legislativu v  platové oblasti) odbor sociálních věcí a školství nárokuje při přípravě 

rozpočtu statutárního města Přerova pro každý kalendářní rok.  

Nevyčerpané finanční prostředky před koncem příslušného kalendářního roku budou 

vždy vráceny do rozpočtu statutárního města Přerova. 


