
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 2018/2019 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. 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 2018/2019 

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 30. 4. 2018 

počet žáků 

k 1. 9. 2018 

(předpoklad) 

1. 23 20  

2. 20 24 

3. 17 20 

4. 27 17 

5. 22 27 

6. 27 22 

7. 24 27 

8. 16 24 

9. 8 11 

počet žáků celkem 184 192 

průměrný počet žáků 

na třídu (bez 

přípravné třídy) 

20,44 21,33 

 

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 2018/2019 (stejně jako pro školní roky 2007/2008  

až 2017/2018) 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 – 12/2018 je k dispozici v rozpočtu školství, odboru sociálních věcí  

a školství a finanční prostředky pro období 1 – 8/2019 bude odbor sociálních věcí a školství 

nárokovat při přípravě rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

Předpoklad: 

 

Pro kalendářní rok 2018 činí provozní normativ na žáka ZŠ 2.150 Kč/rok. 

 



Pro kalendářní rok 2019 se stanoví provozní normativ při přípravě rozpočtu města pro rok 

2019 a pokud nebude rozpočet školství navýšen, předpokládá se stejná výše 2.150 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 2019 budou počty žáků již známy a kalkulace 

aktualizovány. 

  

Předpoklad počtu žáků ZŠ Boženy Němcové pro školní rok 2018/2019 je 192 v 9 třídách.   

 

Předpokládaný nezvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové  

pro období 9 – 12/2018 činí 137.600 Kč. 

 

Předpokládaný zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové  

pro období 9 – 12/2018 činí 167.700 Kč.  

 

Předpokládaný nezvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové  

pro období 1 – 8/2019 činí 275.200 Kč. 

 

Předpokládaný zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele pro ZŠ Boženy Němcové  

pro období 1 – 8/2019 činí 335.400 Kč.  

 

ad 2. – 4. 

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 27. zasedání konaném dne 24. 04. 2017 usnesením 

č. 783/27/7/2017 bod 2., 3., 4. schválilo pravidla a rozsah financování nákladů speciálního 

pedagoga, psychologa a sociálního 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 9/2017 až 8/2018, a to z rozpočtu statutárního města 

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

Přerova pro příslušný kalendářní rok.  

 

ad 2 

 

Na financování pozice speciálního pedagoga ředitelka školy využívá dotace v rámci projektu 

OP VVV, Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt, který škola realizuje s názvem „Podpora ZŠ Boženy 

Němcové formou šablon I“, poskytuje personální podporu školního speciálního pedagoga  

na pracovní úvazek 0,5 úvazku do 30. 4. 2019 (škola požádá o ukončení projektu k datu  

30. 4. 2019 z důvodu vyčerpání přidělených finančních prostředků). Dne 28. 2. 2018 byla 

zveřejněna výzva projektu „Šablony II.“, ve kterém bude škola opět žádat o financování 

speciálního pedagoga. Tato výzva může být realizována nejdříve po ukončení „Šablon I.“, 

tedy od 1. 5. 2019. Ani v této výzvě škola dle sdělení ředitelky bohužel nedosáhne na celý 

úvazek speciálního pedagoga.  

 

V měsíci květnu 2018 dojde k přešetřování žáků ve Speciálním poradenském centru Olomouc 

a Pedagogicko-psychologické poradně Přerov. Po konzultaci s těmito školskými zařízeními 

pravděpodobně dojde k přidělení alespoň minimálního úvazku pro speciálního pedagoga  

(cca 0,1 – 0,2), který by byl financován ze státního rozpočtu. Pokud by k tomuto opravdu 

došlo, bude financování speciálního pedagoga ze strany zřizovatele sníženo o přidělený 

úvazek. 



Z výše uvedeného důvodu škola 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 2017/2018 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 Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a Speciálně 

pedagogického centra Olomouc (dále pak PPP a SPC). 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 žáci školy. Vypracovává individuální vzdělávací plán (dále pak IVP) pro 

žáky  

se speciálními vzdělávacími potřebami (dále pak SVP) a plán pedagogické podpory (dále pak 

PLPP) pro žáky s potřebou podpůrných opatření I. stupně. Provádí edukační práci se žáky 

s vypracovaným individuálním vzdělávacím plánem a se žáky se sociálním znevýhodněním. 

Vykonává funkci koordinátora inkluze, který koordinuje všechny činnosti související 

s novelou školského zákona. Zajišťuje diagnostiku nových žáků s potřebou podpůrných 

opatření a zajišťuje rediagnostiku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  V současné 

době je ve škole téměř 30 žáků (19 žáků se SVP a 11 žáků, kteří zatím nemají doporučení  

ke SVP) s potřebou individuální či skupinové péče, s potřebou podpůrných opatření s různými 

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

postižení více vadami). 

 

V době zavádění inkluze do prostředí běžných základních škol je na těchto školách nárůst 

žáků s potřebou podpůrných opatření. Speciální pedagog výrazně napomáhá začlenění žáka  

s podpůrnými opatřeními (dále pak PO) do kolektivu intaktních spolužáků. Speciální pedagog 

dokáže ukázat rodičům správnou cestu při vzdělávání individuálním přístupem, a to nejen 

integrovaným žákům. Poskytuje také poradenskou činnost pro rodiče, učitele a žáky. 

Podporuje a metodicky vede asistenty pedagoga s ohledem na konkrétní třídy a žáky.  

 

Ve školním roce 2017/18 speciální pedagog koordinuje vzdělávání 19 žáků s potřebou 

podpůrných opatření a dalších 5 žáků s plánem pedagogické podpory. Zajišťuje a koordinuje 

vypracování IVP a PLPP. Zajišťuje individuální práci s dětmi na celý školní rok. Spolu  

s vedením školy organizuje setkávání pedagogů, které slouží jako způsob intervize. Předává 

informace k zavádění inkluze do praxe, účastní se školení a setkávání pedagogických 

odborníků, psychologů apod. Poskytuje konzultace a metodické vedení pedagogům,  

což je z jejich strany kladně hodnoceno.  

 

Vede a koordinuje práci školního poradenského pracoviště (dále ŠPP). Spolu s dalšími 

pracovníky ŠPP zajišťuje komunikaci rodičů a školy.  Účastní se pohovorů s rodiči, 

napomáhá řešit vzdělávací a výchovné problémy žáků. Spolupracuje s SPC a PPP  

popř. s odbornými lékaři. Snahou práce speciálního pedagoga je udržet i žáky s podpůrným 

opatřením v hlavním vzdělávacím proudu a tím zvýšit šance na jejich další vzdělávání  

a uplatnění ve společnosti. 

 



Pravidla pro financování nákladů speciálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019: 

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. 2019 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 9/2018 až 8/2019 částku cca 286.000 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 2017/2018 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.  

 

Ředitelka školy se domnívá, že s nárůstem problémových žáků i rodičů by bylo přínosné 

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

Hlavním důvodem k navýšení úvazku je nejen nárůst počtu žáků s nepřiměřeným chováním – 

vše řešeno s kurátorkami OSPOD a Policií ČR, ale i rodičů. V samotné práci psychologa  

se také odrazí fakt ukončení bez náhrady Rozvojového programu financování asistenta 

pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (romské AP). Tím škola přichází o 3 fyzické 

zaměstnance s úvazky 3,00 a zároveň o zaměstnance, kteří také komunikovali s lokalitou. 

Zkrácený pracovní úvazek psychologa je nedostačující.  
 

Konkrétní činnosti vykonávané školním 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. 

 

V měsíci květnu 2018 dojde k přešetřování žáků v SPC Olomouc a PPP Přerov. Po konzultaci 

s těmito školskými zařízeními pravděpodobně dojde k přidělení alespoň minimálního úvazku 

pro školního psychologa (cca 0,1 – 0,2), který by byl financován ze státního rozpočtu. Pokud  

by k tomuto opravdu došlo, bude financování školního psychologa ze strany zřizovatele 

sníženo o přidělený úvazek. 

 

Z výše uvedeného důvodu škola po zřizovateli požaduje financování pozice školního 

psychologa ve výši 1,00 úvazku. 

 

Pravidla pro financování nákladů psychologa z rozpočtu statutárního města Přerova  

pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019: 

Činnost psychologa 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. 2019 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.  

Předpoklad platových nákladů psychologa vč. zákonných odvodů činí pro období  

9/2018 až 8/2019 částku 572.000,- Kč při plném jednom úvazku;  

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 

 

Zdůvodnění a zhodnocení působení sociálního pedagoga na ZŠ Přerov,  

Boženy Němcové 16 ve školním roce 2017/2018 dle sdělení ředitelky školy  

paní Mgr. Bc. Ilony Bočinské: 

 



Zřízení funkce sociálního pedagoga prokázalo, že osoba speciálně vzdělaná v oboru sociální 

pedagogiky je pro komunikaci s lokalitou velmi přínosná. Pádným důvodem k zajištění 

funkce i v dalším období je to, že k 31. 8. 2018 bude ukončen bez náhrady Rozvojový 

program financování asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (romské AP). 

Tím škola přichází o 3 fyzické zaměstnance s úvazky 3,00 a zároveň o zaměstnance, kteří také 

komunikovali s lokalitou. Praxe prověřila, že sociální pedagog působící na typu naší školy 

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

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

SPC, …) a v neposlední řadě komunikaci s dětskými a odbornými lékaři.  

 

 

Konkrétní činnosti vykonávané sociálním pedagogem: 

 Spolupráce s třídními učiteli, učiteli, asistenty v otázkách řešení výchovně vzdělávacího 

procesu - např. u žáků, odmítajících pracovat ve vyučování, drzé či vulgární chování žáků, 

uspořádání zasedacího pořádku ve třídě, hledání možností zapojení žáků, kteří jsou  

na okraji třídního kolektivu, práce s třídními pravidly, doporučení aktivit pro stmelení 

třídního kolektivu apod.  

 Shromažďování požadavků pedagogů týkající se terénní práce, kterou následně pravidelně 

realizuje. Ve školním roce 2017/2018 ke dni 29. 3. 2018 sociální pedagog realizoval 169 

návštěv v rodinách žáků. Návštěvy v rodinách byly realizovány s nejrůznějšími cíli,  

jako např. pozvání zákonných zástupců žáků do školy k projednání výchovně 

vzdělávacího procesu jejich dětí se snahou naklonění rodičů k hlubší spolupráci se školou, 

vyplnění a vysvětlení školních dokumentů (např. školní dotazník, pravidla omlouvání, 

školní řád...). Komunikace s rodiči v jejich domácím prostředí nejen usnadňuje 

komunikaci mezi školou a rodiči, ale zároveň sociální pedagog předává informace 

pedagogickým pracovníkům o rodinném prostředí žáků, které jsou důležité pro výchovně 

vzdělávací proces žáků.  

 Spolupráce s úřady, zdravotnickými zařízeními, policií, soudy, státním zastupitelstvím  

a dalšími zainteresovanými orgány a organizacemi. Zejména s orgánem sociálně-právní 

ochrany dětí při řešení problémových rodin, které neplní některé z rodičovských 

povinností, zanedbávají výchovu či péči o děti nebo z důvodu rizikového chování žáků. 

V rámci spolupráce se sociální pedagog ve školním roce 2017/2018 účastnil případové 

konference a výchovné komise. Dále úzce spolupracuje se zdravotnickými zařízeními 

(pediatři a další) v oblasti prevence i intervence záškoláctví. Také spolupracuje 

s neziskovými organizacemi jako např. Armáda Spásy, Charita, Kappa Help a to zejména 

v oblasti doučování či plnění domácích úkolů dětí či pořádání vzdělávacích akcí. 

 Koordinace spolupráce úřadu práce a školy v případě příspěvků na školy v přírodě, 

lyžařský výcvikový kurz, školní výlety a akce pořádané školou (divadlo, kino).  

 Spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) s dalšími odborníky ve škole 

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

poradce), se kterými řeší nejrůznější otázky v oblasti výchovně vzdělávacího procesu 

žáků, prevenci rizikového chování žáků, spolupráci rodičů i pedagogů atd.  

 Organizace workshopů pro žáky ve spolupráci s kariérovým poradcem a středními 

školami, na tyto akce žáky také doprovází.  Zároveň se žáky, kteří chtějí předčasně 

ukončit základní školu, provádí motivační rozhovory, v rámci kterých žáky motivuje 

v pokračování v dalším vzdělávání na střední škole, popř. k žádosti  

o 10. rok povinné školní docházky. Ve školním roce 2017/2018 takto pracoval  

se třemi žáky.  

 Zprostředkování pomoci 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 jejich výchovu. Identifikuje rodiče, nebo jiné osoby, které výchovu  

a zdárný vývoj dítěte ohrožují, popř. narušují. V tomto školním roce byla  

při terénní práci sociálního pedagoga zprostředkována konkrétní pomoc odborných 

poradenských a zdravotních pracovišť přibližně v 10 případech. V 36 případech řešil 

sociální pedagog v lokalitě s rodiči rizikové chování žáků, zejména rizikové chování 

v dopravě, užívání tabákových výrobků a záškoláctví.  

 Koordinace a zpracování zpráv pro OSPOD, policii, soudy, státní zastupitelství  

a přestupkové komise.  

 Realizace sociálně právního poradenství a sociální terapie s problémovými jedinci přímo 

ve škole nebo v lokalitě. Z celkového počtu návštěv v rodinách ve školním roce 

2017/2018 realizoval sociální pedagog 36 krát sociálně právní poradenství  

a sociální terapii. V některých rodinách se také snaží s rodiči řešit jejich nevhodné bytové 

podmínky a nalezení optimálního řešení.  

 Práce 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. Zároveň pracuje i s rodiči těchto dětí. Ve třech problémových 

rodinách a jedné dysfunkční rodině pravidelně monitoruje, jak rodiče plní či neplní své 

rodičovské povinnosti a zároveň v těchto rodinách provádí v rámci možností sanaci 

rodiny, která probíhá zejména formou rozhovorů, vysvětlování, zdůrazňování, sociálně 

právního poradenství, poradenství v oblasti každodenních povinností či rodičovských 

kompetencí.  

 Práce 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. Ve školním roce 2017/2018 již 6 krát prováděl krizovou 

intervenci, v 11 případech řešil konflikty mezi žáky, 2 krát ve spolupráci s třídními učiteli 

a pracovníky ŠPP řešil podezření na šikanu mezi žáky. Ve spolupráci s třídními učiteli 

nebo dalšími pracovníky ŠPP realizoval 37 pohovorů s rodiči v oblasti prevence  

a intervence záškoláctví, výchovných problémů žáků nebo dalších záležitostí výchovně 

vzdělávacího procesu. Realizoval 38 individuálních konzultací, v rámci kterých se žáky 

řešil jejich nevhodné chování ve škole nebo rizikové chování, jako např. agresivita, 

záškoláctví, užívání tabákových výrobků apod. V rámci těchto individuálních konzultací 

se žáky prováděl i nácvik sociálních a komunikačních dovedností. Ve spolupráci 

s třídními učiteli či pracovníky ŠPP pracuje i se třídou, např. formou komunitního kruhu, 

nácvikem sociálních a komunikačních dovedností, interakčních psychologických her 

apod. Ve školním roce 2016/2017 realizoval preventivní program Rizika sociálních sítí, 

kterého se jednotlivě účastnili všechny třídy na 2. stupni a následně na preventivní 

program navázali třídní učitele v rámci třídnických hodin.  

 Ochrana práv učitelů ve vztahu k agresivně se chovajícím rodičům i žákům. 

 Vytváření podmínek pro navázání kontaktu a pomáhajícího vztahu s rodinami v oblasti 

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

 Organizace volnočasových aktivit žáků. Ve školním roce vede sociální pedagog zájmový 

Sportovní kroužek, v rámci kterého se u žáků kromě upevnění základních techniky 

míčových a jiných sportovních her, posiluje fyzická zdatnost, kladný vztah k pohybové 

činnosti a rozvíjí schopnosti kooperace, vzájemná tolerance a ohleduplnost.  

 

  

Pravidla pro financování nákladů sociálního pedagoga z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 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. 2019 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 9/2018 až 8/2019 částku cca 597.000 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).  

 

Náklady nadstandardních služeb ZŠ Boženy Němcové hrazené z rozpočtu města  

činí pro období 9/2018 až 8/2019 částku ve výši cca 1.455.000,- Kč. 

 

Závěrem je nutné konstatovat, že ve škole proběhla ve dnech 30. 10. 2017 – 2. 11. 2017 

inspekční činnost ze strany České školní inspekce, která v závěru inspekční zprávy 

konstatovala, že mezi silné stránky školy patří činnost školního poradenského 

pracoviště. Individuální přístup pedagogických pracovníků k žákům a znalost jejich 

rodinného zázemí pozitivně přispívá k podpoře a rozvoji jejich osobnosti, k efektivní 

spolupráci školy, zákonných zástupců žáků a partnerů školy při řešení rizikových jevů 

žáků a přijímání opatření k jejich průběžnému snižování. 

 


