
Důvodová zpráva: 

 

Zastupitelstvo města Přerova usnesením č. 716/16/11/2013 na svém 16. zasedání konaném 

dne 4. 2. 2013 schválilo pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné výchovy  

(s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 2/2013 – 8/2018; 

správce haly pro období od 8/2013 – 8/2018 a uklízeče haly pro období 9/2013 – 8/2018 

příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, U tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z rozpočtu statutárního města Přerova  

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

pro příslušný kalendářní rok.     

Výše uvedené pracovní pozice spojené se zaměřením školy na sportovní všestrannost a rozvoj 

pohybových dovedností žáků jsou doposud hrazeny z prostředků zřizovatele. Ředitel školy 

každoročně během měsíce června zpracovává informace k naplňování koncepce v dané věci, 

které jsou předkládány na vědomí Radě města Přerova. 

Ředitel školy dne 20. 2. 2017 předložil žádost o sdělení, jak postupovat v personální otázce 

učitele tělesné výchovy s osvědčením (licencí) II. třídy trenéra gymnastiky.  

Dle výše uvedeného usnesení bylo orgány města schváleno, že dotčená pedagogická činnost 

bude sjednána na dobu určitou. Sjednání pracovních poměrů na dobu určitou se řídilo   

do 11. 1. 2016 platným ustanovením zákoníku práce.    

Dne 12. 1. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nově 

v ustanovení § 23a upravuje pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka. 

Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka mezi týmiž 

smluvními stranami činí nejméně 12 měsíců a může být ode dne vzniku prvního pracovního 

poměru opakována nejvýše dvakrát. Celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou 

pedagogického pracovníka mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout ode dne vzniku 

prvního pracovního poměru 3 roky.   

Ředitelé škol musí na tuto legislativní změnu reagovat při změně, jak stávajících pracovních 

poměrů, tak při uzavírání nových pracovních poměrů s pedagogickými pracovníky.  

S dotčenou učitelkou tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace) je pracovní smlouva uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2017. Další 

prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou u této pedagogické pracovnice, dle 

platné legislativy, není možné.  

 

V daném případě je pro ředitele školy nutné znát vyjádření orgánů města k předložené 

koncepci základní školy s názvem „Škola zaměřená na sportovní všestrannost  

a rozvoj pohybových dovedností žáků“ pro období 2018 – 2023, aby mohl reagovat  

na personální zajištění a financování jak pedagogického pracovníka, tak nepedagogických 

pracovníků. 

 

 

ad 1 

Koncepce „Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků“ 

V koncepci se ředitel školy zejména zaměřuje na vnitřní podmínky školy, vyjadřuje  

se k dosavadnímu průběhu původního projektu, ke koncepci navazujícího projektu, 

k pedagogickým i nepedagogickým službám souvisejícím s projektem a k možnosti jejich 

financování z jiných zdrojů. 

K dosavadnímu průběhu původního projektu sděluje následující: 



Myšlenky předchozího pana ředitele Mgr. Vojáčka koncepce Sportovní škola zaměřená  

na všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků se začaly realizovat v dubnu 2013,  

kdy proběhly první výběry do budoucí sportovní třídy I.S. Od září 2013 se postupně začal 

projekt rozvíjet a během čtyř let se svým způsobem stabilizoval ve dvou úrovních.  

1.   Spolupráce s mateřskými školami – „Pohybový program pro předškoláky“. Jde  

o návštěvu trenérky v mateřské škole spojenou s vedením pohybové aktivity pro děti 

MŠ, dále následuje návštěva dětí v gymnastické hale ZŠ U tenisu, kde je pro ně opět 

připraven program zaměřený na přirozený pohyb a hry. Vyvrcholením programu  

je aktivita připravená pro děti předškolního věku v rámci Dne otevřených dveří školy.  

2.   Výuka a vedení žáků sportovních tříd – žáci sportovních tříd mají v rámci ŠVP 

zařazeny tři hodiny tělesné výchovy týdně, které jsou vedeny trenérkou s asistencí 

třídní učitelky a jednou hodinou sportovních aktivit vedených trenérkou. Hodiny jsou 

zaměřeny na všestranný rozvoj pohybových schopností a postupné zdokonalování 

dovedností. Rozvoj je realizován za výborných podmínek a může plnit původní 

myšlenku všestrannosti. To jak na úrovni gymnastické, tak na úrovni míčových her  

i lehké atletiky. V rámci výuky budujeme také vztah ke sportu jako k celoživotní 

aktivitě prostřednictvím co nejširší nabídky aktivit. Žákům je nabízena ve všech 

ročnících výuka lyžování – lyžařské kurzy, bruslení, cyklistické výlety spojené  

se zdokonalováním techniky jízdy na kole, turistické výlety, základy dovedností 

v lezení na umělé stěně a ve druhém a třetím ročníku plavecký výcvik. 

Koncepce umožňuje dětem díky odbornému vedení vytvářet základy pro pozdější trénink. 

Rozvíjet ty pohybové schopnosti a dovednosti, pro které je mladší školní věk senzitivním 

obdobím.  

Další aktivity, kterým se trenérka věnuje, jsou přidanou hodnotou, která v původní koncepci 

nebyla zahrnuta: 

 Každoročně připravuje sportovní den pro všechny žáky druhého stupně. 

 Pořádá školní kola sportovních soutěží. 

 Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů a se SVČ Atlas a Bios pořádá 

okrsková, okresní i krajská kola sportovních soutěží. 

 Ve spolupráci s rodiči a kolegy organizuje sportovní odpoledne pro žáky a rodiče 

sportovních tříd. 

 V rámci oslav 40. výročí založení školy zorganizovala tři sportovní akce pro žáky, rodiče 

žáků i veřejnost. 

 Příležitostně působí jako poradce při výuce tělesné výchovy v ostatních třídách prvního 

stupně. 

 Účastní se a pomáhá s organizací akcí sportovních tříd na druhém stupni. 

 Vedení volnočasových aktivit pro žáky prvního stupně – turistický kroužek, kroužek 

házené, gymnastický kroužek, kroužek stolního tenisu.  

 

Koncepce projektu navazujícího: 

Ve školním roce 2018/2019 se přepokládá navázání na současný projekt otevřením další 

sportovní třídy v prvním ročníku a pokračováním sportovního zaměření v již existujících 

sportovních třídách. Na ZŠ U tenisu bude ve školním roce 2018/2019 ve všech ročnících 

prvního stupně třída, ve které si klademe za cíl vytvořit co možná nejlepší předpoklady  

pro pozdější tělesný rozvoj vytvářením široké zásobárny pohybů. Tato všeobecně rozvíjející 



cvičení jsou prostředkem upevnění zdraví a odrazovým můstkem pro pozdější 

specializovanou činnost a výkonnost, zvyšující celkovou odolnost organizmu. Všestranný 

pohybový rozvoj je možno realizovat především díky podmínkám, které ZŠ U tenisu nabízí. 

Jednoznačnou prioritou je gymnastická hala, tělocvična a množství náčiní, nářadí a rozličných 

pomůcek. Škola je situována v bezprostřední blízkosti cyklostezky Bečva, sportovištím  

u Laguny a parku Michalov. K výuce lehké atletiky využíváme v jarních měsících atletického 

stadionu SK Přerov. V dosahu je i zimní stadion a plavecký bazén. Jediným nedostatkem 

je poněkud zastaralé školní hřiště. Díky zmíněným podmínkám se předpokládá v navazujícím 

projektu kromě odborné výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit i realizace cyklistických 

výletů, lyžařských kurzů, výuka bruslení, plavecký výcvik, základy lezení na umělé stěně  

a seznamování dětí s co nejširší nabídkou sportovního vyžití v Přerově a okolí.     

 

Realizace výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit: 

- hodiny tělesné výchovy 

 3 hodiny týdně v rámci povinné výuky vedeny trenérkou za asistence paní učitelky 

 individuální a skupinové práce s dětmi, neustálá kontrola činnosti, odborný dohled 

 lepší kontrola správného provedení, možnost individuálního přístupu 

 sportovní aktivity 

- 1 hodina týdně jako nepovinný předmět  

- ráno před výukou nebo po vyučování vedeny trenérkou  

- zdokonalování a procvičování naučených pohybových vzorců, hlavním prostředkem  

je hra 

Další předpokládaná činnost: 

 Organizace sportovních soutěží a akcí převážně se sportovní tématikou. 

 Předávání zkušeností, metod a forem výuky prostřednictvím nárazových školení. Trenér 

by vystupoval v roli školitele, konzultanta, metodika. 

 Metodická pomoc v hodinách tělesné výchovy pro ostatní učitele prvního stupně. 

 Navázání kontaktu s možnou partnerskou školou, školou se sportovním zaměřením. 

 Vedení volnočasových aktivit pro žáky školy. 

 Další vzdělávání v oblasti nových trendů ve výuce tělesné výchovy a sportovním tréninku 

dětí 

Nedílnou součástí pokračování koncepce je zajištění nepedagogických služeb souvisejících 

s projektem, hrazených z rozpočtu statutárního města Přerova.  

Pro moderní a špičkově vybavenou (na nejvyšší úrovni) gymnastickou halu je třeba 

odpovídající zajištění po stránce správcovství a úklidu, které vedou k udržitelnosti prostor  

a jeho vybavení.   

Správce haly zodpovídá za kontrolu funkčnosti a bezpečnosti vybavení haly, předání haly 

před dobou pronájmu a převzetí po ukončení doby pronájmu. Kontroluje správné používání 

nářadí a náčiní. Kontroluje dodržování provozního řádu haly během provozu. Provádí drobné 

opravy zařízení a vybavení haly. Po ukončení pronájmu kontroluje stav zařízení, úklid náčiní 

a nářadí na své místo, rovněž provádí kontrolu bezpečnostních prvků zařízení, stav ostatních 

prostor, jako jsou schodiště, chodby, sociální zařízení a další.   



Uklízeč haly zajišťuje úklid haly po skončení celodenního provozu, zajišťuje řádnou údržbu 

v podobě kvalitního ošetření správnými postupy tak, aby životnost vybavení byla co nejdelší  

a nedocházelo ke znehodnocení vybavení. Hygienické hledisko je rovněž nasnadě.  

Při činnostech dochází k prašnosti v hale, prostory je třeba denně uklízet stěrem namokro, 

žíněnky a přilehlé prostory je třeba tímto způsobem uklidit z důvodu znečištění magnesiem, 

které se používá na většině nářadí. Kobercové plochy je třeba denně ošetřovat vysáváním. 

Sociální zařízení, která jsou v hale dvě, je třeba uklízet denně. Totéž se týká důkladného 

větrání všech prostor haly.     

Předpokladem pro naplnění navazující koncepce pro období 2018 – 2023 jsou finanční 

prostředky potřebné na nadstandardní pedagogické a nepedagogické služby hrazené 

z rozpočtu statutárního města Přerova.    

Možnosti financování těchto nadstandardních pedagogických a nepedagogických služeb 

z jiných zdrojů je minimum. Do projektu třetí hodiny tělesné výchovy na školách, kterou 

vypsalo MŠMT ČR, se dle sdělení ředitele školy nelze v tomto případě zapojit a využít 

dotace, jelikož je určen pouze pro třídy, které nemají sportovní zaměření.  

Zapojení do tzv. Šablon škola využila směrem k inkluzi na základní škole, což je v současné 

době také velmi diskutované a žádané téma. 

Současný počet žáků v jednotlivých sportovních třídách I. stupně ZŠ U tenisu 

I. S – 26 žáků 

II. S – 23 žáků 

III. S – 24 žáků 

IV. S – 20 žáků 

Z výše popsané koncepce vyplývá, že škola myšlenku projektu sportovních tříd zaměřených  

na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností převedla úspěšně do praxe.  

Školská rada Základní školy Přerov, U tenisu 4, podporuje žádost ředitele školy  

o schválení koncepce Škola zaměřená na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových 

dovedností žáků, pro období 2018 – 2013, včetně financování nadstandardních 

pedagogických a nepedagogických služeb z rozpočtu statutárního města Přerova. 

Školská rada doporučuje orgánům města schválit jmenovanou koncepci včetně 

financování nadstandardních pedagogických i nepedagogických služeb z rozpočtu 

statutárního města Přerova.  

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů Přerov, pobočný spolek Žižkova 12, 

Přerov velmi oceňuje zmíněnou koncepci, která již několik let běží a oceňuje podporu 

statutárního města Přerova. Zároveň pevně věří, že bude i nadále koncepce pokračovat.      

 

ad 2 

Pravidla pro financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně  

II. třídy trenéra příslušné specializace) z  rozpočtu statutárního města Přerova  

pro období od 1. 9. 2018 do 31. 08. 2023: 

Činnost učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace) 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. 2023 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 1 000,- Kč měsíčně při plném pracovním úvazku. 

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

nelze hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova.  

 

Pravidla pro financování nákladů správce haly pro období od 1. 9. 2018  

do 31. 08. 2023 a uklízeče haly pro období od 1. 9. 2018 do 31. 08. 2023 z rozpočtu 

statutárního města Přerova:  

Činnost správce haly zajistí škola zřízením pracovního místa na 0,30 pracovního úvazku.  

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

do 31. 8. 2023 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 3. 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 300,- Kč měsíčně při 0,30 pracovním úvazku. Jiné 

složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) nelze 

hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova.  

Činnost uklízeče haly zajistí škola zřízením pracovního místa na 0,125 pracovního úvazku.  

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

do 31. 8. 2023 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 2. 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 125,- Kč měsíčně při 0,125 pracovním úvazku. Jiné 

složky platu než platový tarif a osobní příplatek (např. příplatek za vedení, odměny) nelze  

hradit z finančních prostředků statutárního města Přerova. 

Pro období kalendářního roku se jedná za uvedené pracovníky o předpokládanou 

částku ve výši cca 620 000,- Kč (uvedená částka vychází se současně platných platových 

podmínek).  

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).  

Škola bude tuto částku odboru sociálních věcí a školství vyúčtovávat vždy k 31. 12. 



příslušného kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (vždy v návaznosti na platnou 

legislativu v  platové oblasti pro školství) bude odbor sociálních věcí a školství nárokovat  

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.   

 


