
Pořadové číslo:  40/6 

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 14.06.2018 

Návrh pro 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 6. 2018 

Zpravodaj:  Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2014 - 2018 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Předfinancování projektu ZŠ Svisle 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje předfinancování části nákladů projektu s názvem „Speciální pedagog Základní 

školy Přerov, Svisle 13“, ve výši 180.000,- Kč, v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II - 

podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro rok 2018, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.03.2019 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

188 376,8* - 180,0 188 196,8 

3113 610 Základní školy 27 158,7 + 180,0 27 338,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 45 602,2* + 180,0 45 782,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova:  

projednala danou záležitost na své 92. schůzi konané dne 17. 5. 2018 a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova schválit navržené usnesení. Současně schválila usnesení 3859/92/8/2018 bod 3, kterým 

uložila Základní škole Přerov, Svisle 13, bezodkladně po obdržení finančních prostředků od 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako řídícího orgánu Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, vrátit finanční prostředky určené na předfinancování části 

projektu v plné výši na základní účet statutárního města Přerova.  

 

Výbor pro školství a sport:  

projedná danou záležitost na svém jednání dne 18. 6. 2018 a usnesení bude sděleno na zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor sociálních věcí a školství:  

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení.  

 

Odbor ekonomiky:  

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 180 000 Kč na předfinancování výše uvedeného projektu. K navýšení 

budou použity zdroje rezervy. 

Důvodová zpráva: 

Dne 28. 2. 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu č. 02_18_063 Šablony 

II - podpora zjednodušených projektů pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ, v rámci které lze předkládat žádosti o 

finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále OP VVV), prioritní osy 

3. Projekty v rámci této výzvy jsou financovány 100% ze strany poskytovatele dotace (tzn. s nulovou 

spoluúčastí žadatele/zřizovatele školy) a nevyžadují udržitelnost.  

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, 

na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání 

dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, 

speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány 

extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity 

rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

  

Ředitel školy Mgr. Miroslav Fryštacký, požádal zřizovatele o předfinancování části projektu 

zaměřeného na další působení speciálního pedagoga na Základní škole Přerov, Svisle 13 (dále ZŠ 

Svisle). Pracovní pozice speciálního pedagoga je v současné době financována z dobíhajícího projektu 

Šablony I a končí k 31. 8. 2018. S ohledem na realizaci opatření v souvislosti s inkluzí, bude škola 

žádat o pokračování financování speciálního pedagoga i v nadcházejícím období v rámci vyhlášené 

výzvy Šablony II. Projekt může být zahájen až po ukončení Šablon I, tedy nejdříve k 1. 9. 2018. S 

ohledem na dobu administrace nově podávaných projektů a délku schvalovacího procesu pro přidělení 

finančních prostředků ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je žádoucí zajistit 

návaznost financování pracovní pozice speciálního pedagoga ihned od začátku nového školního roku 

2018/2019. Vzhledem ke zkušenostem z předchozího období, lze předpokládat připsání finančních 

prostředků na účet ZŠ Svisle až počátkem roku 2019. Z tohoto důvodu žádá základní škola o 

předfinancování uvedené pracovní pozice v období září 2018 až leden 2019 v celkové výši 180.000,- 

Kč.  

 

 


