
Pořadové číslo:  36/7 

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 8.2.2018 

Návrh pro 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 19. 2. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

- prodloužení smlouvy  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/364/2012 ze dne 21. 05. 2012, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's 

school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 

příjemcem.  

  

Dodatek č. 1 upravuje: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 100.000,- Kč na období od 01. 09. 2018 do 31. 08. 

2019, 

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2018 do 15. 10. 2018 ve výši 

33.333,- Kč a na období leden až srpen 2019 do 15. 02. 2019 ve výši 66.667,- Kč, 

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo 

SML/363/2012 ze dne 21. 05. 2012 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných 

vratek do 31. 08. 2019, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření dodatku smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a 

podpisu, 

 

3. schvaluje poskytování školního stravování žákům zapsaným do Soukromé základní školy 



Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 

2883/2, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných 

podmínek jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové 

zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na 

žáky zapsané do jmenované školy v jejím sídle či na pracovištích situovaných v Přerově. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.6.2018 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 84. schůzi konané dne 25. 01. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení.  

 

Výbor pro školství a sport: 

projednal danou záležitost na svém jednání dne 05. 02. 2018 a doporučuje Zastupitelstvu města 

Přerova schválit navržené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Radě města Přerova schválit výše uvedené usnesení. Soukromé základní školství se 

zaměřením na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je přínosnou alternativou v 

oblasti vzdělávání. 

 

Odbor ekonomiky: 

Odbor sociálních věcí a školství má v rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 vyčleněnou 

částku na dotaci soukromé základní škole ve výši 100 tis. Kč. V případě schválení uzavření výše 

uvedeného dodatku ke smlouvě o dotaci bude příslušná částka promítnuta také do návrhu rozpočtu na 

rok 2019. 

 

 

 

Důvodová zpráva:  

 

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, uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako pronajímatelem a společností Soukromá 

základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U 

Bečvy 2883/2, jako nájemcem, jejímž předmětem jsou nájem objektu  

k bydlení č.p. 2216, příslušný k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 4575/1 (Přerov, 

Máchova 3), pozemek p.č. 4576 zahrada o výměře 430 m2, vše v k.ú. Přerov, movité věci 

specifikované v předávacím protokolu uvedeném v článku IV. odst. 1 této smlouvy  

a výpůjčka pozemku p.č. 4575/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov. Tento 

dodatek bude upravovat prodloužení doby nájmu do 31. 08. 2019.  

 

V souladu s vnitřním předpisem č. 12/2017 vydaného Radou města Přerova – Pravidla  

pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova 

o majetkoprávních jednáních, byl záměr prodloužení nájmu zveřejněn vyvěšením  

na úřední desce Magistrátu města Přerova a elektronické úřední desce na webových stránkách města 

v termínu od 19. 12. 2017 do 05. 01. 2018.   

 



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 případných nových smluv na 

další víceleté období.   

 

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou základní školu společnost Soukromá 

základní škola Acorn′s & John′s school s.r.o. (jednatel Stanislav Žalud). Jednatel pan Stanislav 

Žalud požádal o prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce. 

Soukromá základní škola je provozována v objektu Přerov, Máchova 3 a je zřízena  

jako základní škola úplná, tedy s prvním i druhým stupněm základní školy. Dle sdělení provozovatele 

je do základní školy k 30. 09. 2017 zapsáno celkem 52 žáků, z nichž je 31 umístěno ve speciálních 

třídách. Z celkového počtu žáků je 25 na 1. stupni a 27 žáků  

na 2. stupni základní školy. Základní škola vzdělává společně žáky bez handicapu a žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizace vzdělávání je realizována malotřídní formou, kdy 

jsou vzděláváni společně žáci více ročníků. Výše úplaty za základní vzdělávání činí  

400,- Kč/měsíc. Ředitelství soukromé základní školy poskytuje slevy u sociálních případů  

až do výše 100% a v případě zapsání sourozence je u něho úplata stanovena ve výši 50% z původní 

výše. 

 

Jmenovaná společnost provozuje základní školu v objektu Přerov, Máchova 3  

na základě nájemního vztahu, který byl uzavřen po schválení výsledku výběrového řízení Radou 

města Přerova v roce 2012. 

 

Statutární město Přerov po dobu trvání uvedeného nájemního vztahu poskytuje 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 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.  

 

Dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním  

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, se Soukromé základní škole Acorn´s & John´s 

school s.r.o. (jako právnické osobě vykonávající činnost školy zapsané do školského rejstříku) 

poskytuje dotace ze státního rozpočtu, a to prostřednictvím smlouvy uzavřené  

s  krajským úřadem podle uvedeného zákona. Dotace se poskytuje k financování neinvestičních 

výdajů souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami  

a vzděláváním, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí a 

s běžným provozem školy a školského zařízení. Tzn., že dotaci lze použít na krytí mzdových i 

provozních nákladů škol. Společnost se v této smlouvě zaváže k vynaložení celého svého zisku za 

příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské služby. Dotace  

se poskytuje na školní rok. 

 

Zastupitelstvu města Přerova se předkládá následující přehled postupu řešení: 

 

a) schválení záměru prodloužení doby nájmu a výpůjčky se společností Soukromá základní škola 

Acorn's & John's school s.r.o. – RM – SPLNĚNO, 

 



b) zveřejnění záměru v souladu s vnitřním předpisem č. 12/2017 vydaným Radou města Přerova – 

Pravidla pro postup při přípravě podkladů pro rozhodování Rady města Přerova a Zastupitelstva 

města Přerova o majetkoprávních jednáních - SPLNĚNO,  

 

c) schválení dodatku č. 1 smlouvy o nájmu a výpůjčce č. SML/363/2012 prodlužujícího dobu 

nájmu a výpůjčky se společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o.  

na dobu určitou od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 – RM – SPLNĚNO, 

 

d) schválení prodloužení platnosti smlouvy o poskytnutí dotace se společností Soukromá základní 

škola Acorn's & John's school s.r.o. na dobu určitou od 01. 09. 2018  

do 31. 08. 2019 (100 tis. Kč) – RM  ZM, 

 

e) schválení prodloužení poskytování školního stravování žákům zapsaným do Soukromé 

základní školy Acorn's & John's school s.r.o., v zařízeních školního stravování zřízených 

statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako žákům základních škol zřízených 

statutárním městem Přerov na dobu určitou od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019 – RM  ZM.   

 

V případě schválení poskytnutí dotace Soukromé základní škole Acorn´s and John´s school s.r.o. 

pro školní rok 2018/2019 Zastupitelstvem města Přerova, Odbor sociálních věcí  

a školství má zajištěno finanční krytí této smlouvy pro období 9 – 12/2018 v rámci svého 

rozpočtu a pro období 1 – 8/2019 jej bude nárokovat při přípravě rozpočtu pro rok 2019.  

 

 

Česká školní inspekce: 

 

Inspekční zpráva z roku 2015 hodnotí soulad školního vzdělávacího programu (ŠVP) základní školy 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), hodnotí podmínky, průběh 

a výsledky vzdělávání poskytované Soukromou základní školou Acorn´s and John´s school s.r.o. 

následovně: 

 

 škola naplňuje své vzdělávací záměry v oblasti inkluzivního vzdělávání, 

 podporuje přirozené soužití a vzdělávání žáků hlavního vzdělávacího proudu se žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 pozitivně je hodnocen zejména individuální přístup vyučujících k žákům, názornost  

a činnostní pojetí výuky, příznivé klima ve třídách, 

 škola má promyšlený a fungující systém podpory neúspěšných žáků, 

 nedostatky byly zaznamenány v organizačním a personálním zabezpečení výuky  

ve speciální třídě III., 

 příležitostí k rozvoji školy a zlepšení celkových výsledků je uplatňování prvků sebehodnocení, 

vzájemného hodnocení a provádění závěrečného shrnutí průběhu vyučovacích hodin, 

 od poslední inspekční činnosti (r. 2008) se zvýšila odborná kvalifikace pedagogických 

pracovníků, 

 zlepšily se materiální a psychohygienické podmínky žáků i pedagogů vybudováním dvou tříd 

a realizací projektu ESF bylo zmodernizováno vybavení informační  

a komunikační technikou. 

 

 


