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Zápis č. 29 

z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 5. 2. 2018 

Přítomni:      Nepřítomni:     

Bc.   Tomáš Navrátil      

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

Mgr. Marie Plánková 

Mgr. Ivo Kohl        Omluveni:  

Ing. Michal Majer     Ilona Vintrová  

Mgr. Petr Kouba     Vladimír Kočara   

Mgr. Bc. Věra Václavíčková  

 

 

Hosté: 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru SVŠ 

Mgr. Petr Hrbek – vedoucí oddělení školství a mládeže 

 

 

Organizační pracovník: 

 

Marcela Danišová  

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Materiály předkládané do ZM dne 19. 2. 2018 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 12/2017 – 1/2018 – informace na vědomí 

4. Informace a návrhy členů výboru a hostů - různé 

5. 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. 

Bc. Tomáš Navrátil - návrh znění usnesení: 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 29. jednání výboru. 

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 
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2. Materiály předkládané do ZM dne 19. 2. 2018 

 

Za oblast školství bude na ZM v únoru předložen následující materiál: 

 

2.1 – Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – prodloužení smlouvy o 

poskytnutí účelové dotace 

 

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou základní školu společnost 

Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. (jednatelé Stanislav Žalud, 

Markéta Jiskrová). Rada města Přerova na své 84. schůzi konané dne 25. 01. 2018 usnesením 

3560/84/8/2018 schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a výpůjčce číslo 

SML/363/2012 ze dne 21. 05. 2012. 

Schválením výše uvedeného dodatku došlo ke sjednocení doby ukončení platnosti smluv  

o nájmu a výpůjčce všech tří soukromých základních a mateřských škol působících v Přerově 

k termínu 31. 08. 2019 (Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., Speciální 

mateřská škola A  J s.r.o. a Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.) a v průběhu 

roku 2018 lze rozhodnout o jednotném postupu při přípravě nových smluv na další víceleté 

období.   

Statutární město Přerov po dobu trvání uvedeného nájemního vztahu poskytovalo jmenované 

společnosti na provozní náklady předmětné základní školy, zařízení pro zájmové vzdělávání 

(školní družinu) a zařízení školního stravování (školní jídelnu – výdejnu) dotaci, a to v roční 

výši 100.000,- Kč, přičemž tento závazek končí rovněž dnem 31. 08. 2018. 

Statutární město Přerov neuplatňuje u jmenované společnosti po dobu trvání uvedeného 

nájemního vztahu úhradu provozních nákladů školního stravování žáků soukromé základní 

školy, které vznikají zařízením školního stravování zřízeným statutárním městem Přerov při 

zabezpečení tohoto stravování. Školní stravování je poskytováno žákům soukromé školy za 

stejných podmínek jako žákům základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem. 

RM doporučila ZM schválit prodloužení poskytnutí dotace a pokračovat v současném 

systému stravování žáků soukromé ZŠ.   

 

Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 12/2017 – 1/2018 – informace 

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v prosinci 2017 a lednu 2018 byl zaslán 

členům výboru předem elektronicky.  

Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

4. Informace a návrhy členů výboru a hostů – různé 

 
Předseda výboru Bc. Tomáš Navrátil informoval přítomné o vyhodnocení akce Protidrogový vlak a 

uvedl některé zajímavé výstupy. Členům výboru bude přeposláno. Organizátoři akce požadují 

realizovat akci znovu v březnu 2018 pro žáky 7. – 8. ročníků.  
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Mgr. Bc. Věra Václavíčková by upřednostnila pořádání akce až v příštím školním roce a opět 

pro žáky 9. ročníků. V tomto školním roce mají již akce naplánované. Upozornila na 

skutečnost, že chybí zapojení rodičů do těchto programů. 

Mgr. Petr Kouba navrhl, aby peníze zůstaly v regionu na různé diskuse ve školách, např. 

organizace KAPPA-HELP, z.s. Akci Protidrogový vlak nepodporuje ani v podzimním 

termínu.  

 

Předseda výboru dále informoval o možnosti navrhnout RM zástupce zřizovatele do 

školských rad, kteří budou jmenováni na další 3 leté období od 1. 3. 2018 ve všech základních 

školách. 

 

Dále informoval o rozhodnutí RM ve věci ZŠ U tenisu, kdy mu rada uložila podat podnět 

Oblastnímu inspektorátu práce pro Olomoucký kraj k zahájení kontroly zaměstnavatele – ZŠ 

U tenisu. Kontrola bude zahájena do 4 měsíců a o výsledku bude opět informovat výbor. 

 

Ing. Michal Majer navrhl vytvořit katalog sportovních klubů působících v Přerově, který by 

byl k dispozici rodičům žáků základních škol.  

Mgr. Petr Kouba toto doplnil o možnost prezentovat tyto informace ze sportovních spolků na 

webových stránkách města. 

  

Ing. Michal Majer požádal o přehodnocení nutnosti předkládat podpisy rodičů při žádosti o 

dotaci, toto by nahradil aktuálním seznamem a čestným prohlášením žadatelů o dotaci.  

Předseda výboru by toto řešil až při úpravách dotačních zásad na další období.  

 

Mgr. Bc. Věra Václavíčková informovala přítomné, že bývalý ředitel ZŠ Hranická, Mgr. 

Vladimír Peška obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyznamenání  

za celoživotní přínos ve školství. 

 

5. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 15.45 hod.  

Další jednání se uskuteční dne 5. 3. 2018 od 15.00 hod. ve velké zasedací místnosti 

Smetanova ul. 7 – dvorní trakt 

 

 

V Přerově 6. 2. 2018 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

……………………………     …………..…………………  

     Bc. Tomáš Navrátil         Marcela Danišová 

       předseda výboru      organizační pracovník výboru 

 

 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 29. jednání výboru 

Prezenční listina 
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Usnesení 29. jednání Výboru pro školství a sport 

Zastupitelstva města Přerova 

ze dne 5. 2. 2018 

 

 

VŠS/29/100/2018 – Program 29. jednání výboru 

 

Výbor pro školství a sport po projednání schvaluje program 29. jednání výboru. 

 

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

________________________________________________________________________ 

 

VŠS/29/101/2018 – Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. – 

prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce a smlouvy o poskytnutí účelové dotace  

 

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

usnesení ve znění navrženém Radou města Přerova. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 Bc. Tomáš Navrátil     Marcela Danišová 

   předseda výboru          organizační pracovník výboru 
 


