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Zápis č. 28 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 11. 12. 2017 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Ilona Vintrová        Omluveni:  

Ing. Michal Majer     Mgr. Marie Plánková  

Mgr. Petr Kouba        

Vladimír Kočara        

Mgr. Ivo Kohl  

Mgr. Bc. Věra Václavíčková – odchod v 15,55 hod. 

 

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

Bc. Jana Hradilová – referentka oddělení školství a mládeže 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – zastupitelka 

Mgr. Tomáš Jelínek – ředitel Základní školy Přerov, U tenisu 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 10-11/2017 – informace na vědomí 

3. Dotační program pro rok 2018 – projednávání žádostí o dotace v oblasti sportu 

4. Dotační program pro rok 2018 – projednávání žádostí o dotace v oblasti volného času 

5. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé 

6. Závěr 

 

Zápis: 
 

1. Zahájení 

 

Jednání výboru zahájil předseda pan Bc. Tomáš Navrátil prohlášením o jeho řádném svolání 

a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo 

konstatováno, že výbor je usnášeníschopný. Byli přivítáni přítomní hosté. 

 

Předseda výboru nechal hlasovat o programu jednání, který doplnil o nový bod 2: 

2.   Hodnocení práce ředitele – ZŠ Přerov, U tenisu 

3.   Školské záležitosti projednávané v RM v období 10-11/2017 – informace na vědomí 

4.   Dotační program pro rok 2018 – projednávání žádostí o dotace v oblasti sportu 
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5.   Dotační program pro rok 2018 – projednávání žádostí o dotace v oblasti volného času 

6.   Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé 

7. Závěr 

 

Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení: 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 28. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2. Hodnocení práce ředitele – ZŠ Přerov, U tenisu 

 

Předseda výboru seznámil přítomné členy výboru s obsahem materiálu, který bude předložen 

Radě města Přerova dne 14. 12. 2017 a jehož předmětem je zejména řešením napjatého 

vnitřního klimatu na ZŠ Tenis. K dané věci uvedl následující: Jedním z podkladů  

pro hodnocení řídící práce ředitele je anonymní šetření spokojenosti zaměstnanců formou 

dotazníku. 

Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2016 ve dnech 30. 9. a 10. 10. s tímto výsledkem: 

Organizace měla k uvedenému datu 57 zaměstnanců (bez ředitele), dotazník vyplnilo 96,49 % 

zaměstnanců organizace, 2 zaměstnanci měli omluvenou nepřítomnost. Většina dotázaných 

zaměstnanců nemá důvěru ve vedení organizace, dotázaní zaměstnanci jsou informováni  

o pracovních úkolech 10 velmi dobře, 38 dostatečně a 7 nedostatečně a hodnotí komunikaci  

a spolupráci vedení organizace se zaměstnanci 6 velmi dobře, 15 dobře a 34 nedostatečně. 

Většině dotázaných zaměstnanců je umožněno rozšíření / prohloubení odborné kvalifikace.    

Návrhy a podněty vyjádřilo 34 zaměstnanců:  

Obsahem návrhů a podnětů byla výtka k neadekvátnímu chování ředitele vůči zaměstnancům, 

k chaotickému způsobu řízení organizace, k neprofesionální komunikaci ředitele  

vůči zaměstnancům, k organizaci a zajištění ozdravných pobytů včetně pochybností ve věci 

výběrového řízení a financování ozdravných pobytů, zařazení vychovatelek do platových tříd.    

Opatření zřizovatele: 

Vyvoláno jednání za přítomnosti odborové organizace ZŠ Přerov, U tenisu 4, ředitele  

a zástupců zřizovatele, které se konalo dne 9. 11. 2016.  

Na základě výsledků anonymního dotazníkového šetření bylo řediteli školy doporučeno 

absolvovat příslušná školení, zaměřená na posílení komunikačních dovedností  

a zvládání vypjatých situací z pozice vedoucího pracovníka.  

Žádost o kontrolu 

Vzhledem k podnětům odborové organizace Základní školy Přerov, U tenisu 4 byla  

dne 10. 1. 2017 zaslána žádost vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly ve věci provedení 

kontroly zaměřené mimo jiné na podmínky výběrového řízení a financování ozdravných 

pobytů, které se uskutečnily v kalendářním roce 2016 a 2017.  

Výsledkem kontroly byly dílčí nedostatky ve věci veřejných zakázek. Vnitřní kontrolní 

systém nastavený v organizaci byl zhodnocen jako přiměřený a účinný.  

Rovněž proběhla kontrola zařazení zaměstnanců do platových tříd – ke kontrole byli vybráni 

zaměstnanci v pozici vychovatele. Jeden zaměstnanec je zařazen do 9. platové třídy, tomu 

odpovídá pracovní náplň. Ostatní zaměstnanci jsou zařazeni do 8. platové třídy, tomu 

odpovídají pracovní náplně. Kontrolou v  oblasti zařazení vychovatelů do platových tříd 

nebyly zjištěny nedostatky.   
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Rada města Přerova na své 59. schůzi konané dne 8. 12. 2016 schválila usnesením  

č. 2257/59/8/2016 bod 1. pokračování hodnocení práce ředitele Základní školy Přerov,  

U tenisu 4 v kalendářním roce 2017. 

Dne 20. 3. 2017 byla provedena ze strany vedoucí odboru osobně kontrola ubytování  

a stravování na místě v Hotelu Neptun Malá Morávka, ve kterém byli ubytováni žáci  

a učitelé na ozdravném pobytu ZŠ Přerov, U tenisu 4.  Při této kontrole nebyly zjištěny 

závažnější nedostatky. 

Dne 21. 3. 2017 a 30. 3. 2017 zástupci Odboru sociálních věcí a školství, Oddělení školství 

a mládeže Magistrátu města Přerova provedli opětovné anonymní dotazníkové šetření 

spokojenosti zaměstnanců organizace. Organizace měla k uvedenému datu 59 zaměstnanců 

(bez ředitele), dotazník vyplnilo 96,61 % zaměstnanců organizace, 2 zaměstnanci měli 

omluvenou nepřítomnost. Většina dotázaných zaměstnanců nemá důvěru ve vedení 

organizace, dotázaní zaměstnanci jsou informováni o pracovních úkolech 13 velmi dobře, 37 

dostatečně a 7 nedostatečně a hodnotí komunikaci a spolupráci vedení organizace 

se zaměstnanci 7 velmi dobře, 19 dobře a 31 nedostatečně. Většině dotázaných zaměstnanců 

je umožněno rozšíření / prohloubení odborné kvalifikace. 

Návrhy a podněty vyjádřilo 36 zaměstnanců:  

Obsahem návrhů a podnětů byla opět výtka k neadekvátnímu chování ředitele  

vůči zaměstnancům, k chaotickému způsobu řízení organizace, k neprofesionální komunikaci 

ředitele vůči zaměstnancům. Opět se objevila výtka k organizaci a zajištění ozdravných 

pobytů včetně pochybností ve věci výběrového řízení a financování ozdravných pobytů. 

Šetření spokojenosti zaměstnanců v porovnání roku 2016 oproti roku 2017 nezaznamenalo 

výrazné změny.  

Dále probíhaly jednání zřizovatele dne 12. 5. 2017 na půdě školy, 9. 6. 2017 v kanceláři 

náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila, dne 22. 6. 2017 opět na půdě školy se zaměstnanci 

školy. Během měsíce března proběhla jednání s vedením školy i u pana primátora.    

Zřizovatel nabídl zaměstnancům školy zajištění firemní psychologie na posílení vnitřního 

klimatu ve škole firmou, se kterou spolupracuje při konkursních řízeních  

na pracovní místa ředitelů škol a školských zařízení i Krajský úřad Olomouckého kraje. 

Koučování a práce psychologa měla spočívat v rozhovorech s malými skupinami po 10 lidech 

a samostatně s ředitelem organizace. S každou skupinou měly proběhnout cca 3 setkání, 

s ředitelem cca také 3 setkání. Analýza firemního psychologa a získané výstupy měly být 

nápomocny k vyřešení problémů ve vztazích mezi vedením školy a zaměstnanci a mezi 

zaměstnanci vůbec, a dále pak k nastavení pravidel vedoucích ke zlepšení vnitřního klimatu 

ve škole, k nastavení efektivní spolupráce a komunikace mezi vedením školy a zaměstnanci.   

Tato pomoc ze strany odborové organizace ZŠ Přerov, U tenisu 4 byla odmítnuta.     

Dne 30. 8. 2017 obdržel náměstek primátora pan Bc. Tomáš Navrátil elektronickou poštou -  

informaci od ředitele školy (Mgr.Tomáše Jelínka) a předsedy odborové organizace ZŠ Přerov, 

U tenisu 4 (Mgr. Jaroslava Krejčího) o uzavření Kolektivní smlouvy mezi ZŠ Přerov,  

U tenisu 4 a ZOOS ZŠ Přerov, U tenisu 4.  Zároveň společně podali informaci, že školní rok 

2017/2018 na škole ZŠ Přerov, U tenisu 4 je připraven a začne v normálním režimu  

bez jakýchkoliv komplikací.   

Dne 30. 10. 2017 (dle závěrů z předchozích jednání) proběhlo druhé setkání zaměstnanců 

školy a zástupců zřizovatele na půdě školy.  Předmětem setkání byla opětovně diskuse 

zejména na téma nepříznivé klima ve škole a ozdravné pobyty. Závěrem jednání zaměstnanci 
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školy sdělili zřizovateli, že obdobná setkání se jim nejeví efektivní a do budoucna o ně nemají 

zájem.     

Vyjádření školské rady ze dne 1. 11. 2016 a ze dne 15. 5. 2017 k hodnocení práce ředitele  

je kladné.  

Z přehledu počtu žáků v prvním ročníku Základní školy Přerov, U tenisu 4 je patrné,  

že bylo přijato ve školním roce 2014/2015 žáků 81, ve školním roce 2015/2016 žáků 67,  

ve školním roce 2016/2017 žáků 83, ve školním roce 2017/2018 žáků 65.   

Z celkového hodnocení práce ředitele vyplynula jedna zásadní věc, a to narušené vnitřní 

klima školy podložené výsledkem anonymního dotazníkového šetření a vyplývající 

z průběžných jednání se zaměstnanci školy a zástupci ZOOS ZŠ Přerov, U tenisu 4.  

Z  kontrolní činnosti ze strany České školní inspekce a Útvaru interního auditu a kontroly, 

Magistrátu města Přerova nevyplynuly závažná pochybení, která by byla rizikem pro řádný 

chod školy – příspěvkové organizace jako takové. Školská rada při Základní škole Přerov,  

U tenisu 4 doposud hodnotí práci ředitele kladně.  

Mgr. Tomáš Jelínek k dané situaci uvedl, že vnímá připomínky části pedagogického sboru  

ke své řídící práci a zná výsledky dotazníkového šetření zaměstnanců. Nespokojenost 

zaznamenal i při organizaci ozdravných pobytů žáků, kde došlo k chybám, které se podařilo 

odstranit. Na doporučení zřizovatele absolvoval několik školení s cílem zlepšit komunikační 

dovednosti a zvládání vypjatých situací, a na základě toho pozměnil své chování vůči 

podřízeným. Zaznamenal posun k lepšímu i dle sdělení odborové organizace, kdy bylo ještě 

před prázdninami vše v pořádku. Domnívá se, že od začátku školního roku 2017/2018 došlo 

k uklidnění situace. Uvedl, že nerozumí současnému vyhrocení vzájemných vztahů a nezná 

konkrétní připomínky pedagogických pracovníků k jeho řídící práci. Na jednáních pedagogů 

se zřizovatelem nebyl přítomen.   

 

Ilona Vintrová – apelovala na nezbytnost „lidského“ přístupu při výkonu řídící funkce. 

 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. – požádala o sdělení změn, které zavedl při nástupu do funkce. 

 

Mgr. Tomáš Jelínek – při nástupu do funkce ředitele zavedl zejména pevnou pracovní dobu  

na pracovišti a nastavil pravidla fungování předmětových komisí, což bylo vnímáno značně 

negativně. Domnívá se, že ředitel školy musí v organizaci fungovat jako ten co zadává úkoly, 

vyhodnocuje a kontroluje. Pedagogický sbor tyto změny nepřijal pozitivně a vznikla odborová 

organizace, která zahájila jednání o kolektivní smlouvě. Na základě společných jednání ředitel 

přistoupil k rozšíření vedení školy o jednoho zástupce ředitele, což se ukazuje jako správný 

krok. Není si vědom žádného pochybení, nic závažného nezaznamenal, proto nechápe, proč 

na schůzce v měsíci říjnu 2017 došlo k vyhrocení situace a nechápe příčinu. V poslední době 

osobně necítí nechuť spolupracovat s jeho osobou ze strany ostatních pedagogů. 

 

Bc.   Tomáš Navrátil - požádal o sdělení, zda již probíhají pohovory s jednotlivými 

pracovníky, dle doporučení zřizovatele. 

 

Mgr. Tomáš Jelínek – uvedl, že konec kalendářního roku je značně hektický a probíhá mnoho 

akcí, kterých se účastní žáci i pedagogický sbor. V současné situaci nevidí vhodné termíny 

pro plánování schůzek s jednotlivými pracovníky, ale počítá s jejich uskutečněním po novém 

roce. 

 



5 
 

Předseda výboru poděkoval panu řediteli za účast na jednání výboru. 

 

Proběhla diskuse, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

Mgr. Petr Kouba – uvedl, že jako člen KRPŠ zná složitou situaci ve škole a je v kontaktu 

s řadou lidí ze školy včetně pana ředitele. Ředitel musí chápat lidi, že mají i své problémy, 

nemusí vyžadovat práci na pracovišti, musí lidem důvěřovat a kontrolovat. Zaměstnanci 

zřídili odbory. Odborová organizace nemá snahu manipulovat lidi proti panu řediteli.  

 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – uvedl, že na ZŠ Želatovská pevná pracovní doba není 

zavedena. Současná situace je pro zřizovatele komplikovaná a neexistuje jednoznačně správné 

řešení.  

 

Mgr. Romana Pospíšilová – zmínila legislativní úpravu pro odvolání ředitele.  

Dále uvedla, že školská rada se vyjádřila kladně ke spolupráci s ředitelem školy a ČŠI 

konstatovala v poslední inspekční zprávě, že škola přijímá opatření ke zlepšení slabých 

stránek, zápis žáků do prvních tříd proběhl ke spokojenosti školy. 

 

Mgr. Petr Hrbek – uvedl, že v roce 2019 končí 6 leté funkční období pana ředitele a nejdříve 

v lednu 2019 lze vyhlásit konkursní řízení na obsazení místa ředitele. Existují právní názory, 

že zřizovatel by měl postupovat u všech ředitelů škol stejně. 

 

Mgr. Petr Kouba – zaměstnanci mají obavu, co bude, až skončí hodnocení ředitele školy, co 

bude dál. 

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 10-11/2017 – informace 

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v říjnu a listopadu 2017 byl zaslán 

členům výboru předem elektronicky.  

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

4. Dotační program pro rok 2018 – projednávání žádostí o dotace v oblasti sportu 

 

Dne 14. 12. 2017 bude Rada města Přerova projednávat výše dotací pro jednotlivé žadatele 

ve všech oblastech. Za oblast sportu a volného času byl předložen návrh odboru, který bude 

projednávat RM na svém jednání dne 14. 12. 2017. Pokud návrh výboru pro školství a sport 

nebude shodný s usnesením RM, bude předložen jako varianta 2 materiálu do ZM, které se 

uskuteční 22. 1. 2018.  

 

Bc. Jana Hradilová seznámila přítomné se žádostmi o dotaci na rok 2018. 

 

V oblasti sportu jsou evidovány žádosti o poskytnutí dotace na sportovní činnost dětí 

a mládeže do 18 let, provoz sportovního zařízení a organizaci sportovní akce. Celkem bylo 

evidováno 112 žádostí, z toho celkem 1 žadatel požádal o zpětvzetí žádosti. V dotačním 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018 byla pro oblast sportu vyčleněna částka 

12 420 000,- Kč.  
 

V oblasti volného času jsou evidovány žádosti o poskytnutí dotace na činnost, provoz 

zařízení a organizaci akce. Celkem bylo evidováno 40 žádostí, z toho celkem 1 žádost byla 

vyřazena. V dotačním programu statutárního města Přerova pro rok 2018 byla pro oblast 
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volného času vyčleněna částka 464 600,- Kč. V oblasti volného času odbor navrhuje rozdělit 

částku 369 500,- Kč, zůstává nerozděleno 95 100,- Kč.  

 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – navrhl přidělit navíc FBC Přerov, z.s. částku 50 000,- Kč a to 

na úkor HC ZUBR Přerov z.s.. 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil nechal hlasovat o návrhu Mgr. Přemysla Dvorského, 

Ph.D. na toto usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje navýšení dotace subjektu FBC Přerov, z.s. 

(evidenční číslo žádosti DSP-033/18) o 50 tis. Kč oproti návrhu odboru sociálních věcí a 

školství a současně snížení dotace subjektu HC ZUBR Přerov z.s. (evidenční číslo žádosti 

DSP – 013/18) o 50 tis. Kč oproti návrhu odboru sociálních věcí a školství.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0 – schváleno. 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil nechal hlasovat o návrhu na toto usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

dotace pro rok 2018 v oblasti SPORT dle pozměněného návrhu. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

5. Dotační program pro rok 2018 – projednávání žádostí o dotace v oblasti volného 

času 

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil navrhl toto usnesení: 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

dotace pro rok 2018 v oblasti VOLNÉHO ČASU dle předloženého návrhu. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

6. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 

 

 

7. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 16.15 hod.  

Další jednání se uskuteční dne 8. 1. 2018 od 15.00 hod. v velké zasedací místnosti Smetanova 

ul. 7 – dvorní trakt. 

 

 

V Přerově 12. 12. 2017 

Zapsala: Marcela Danišová 
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……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 28. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 28. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 11. 12. 2017 

 

 

VŠS/28/96/2017 – Program 28. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 28. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/28/97/2017 – Změny v návrhu v oblasti sportu 

 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje navýšení dotace subjektu FBC Přerov, z.s. 

(evidenční číslo žádosti DSP-033/18) o 50 tis. Kč oproti návrhu odboru sociálních věcí a 

školství a současně snížení dotace subjektu HC ZUBR Přerov z.s. (evidenční číslo žádosti 

DSP – 013/18) o 50 tis. Kč oproti návrhu odboru sociálních věcí a školství.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

VŠS/28/98/2017 – Dotační program pro rok 2018 – v oblasti sportu 

 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

dotace pro rok 2018 v oblasti SPORT dle pozměněného návrhu. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

VŠS/28/99/2017 – Dotační program pro rok 2018 – v oblasti volného času 

 

 

Výbor pro školství a sport po projednání podává Zastupitelstvu města Přerova návrh schválit 

dotace pro rok 2018 v oblasti VOLNÉHO ČASU dle předloženého návrhu. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

 

 

 Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

   předseda výboru          organizační pracovník výboru 


