
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Dne 21. 1. 2019 byla Magistrátem města Přerova zaevidována pod č. j. MMPr/019206/2019 

Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající  

se poskytnutí těchto údajů:  

 

1. Kolik dětí v obvodu působnosti vašeho úřadu - oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 

bylo v roce 2018 podpořeno obědy ve školní jídelně zdarma v rámci projektu MŠMT? 

 

MŠMT jako poskytovatel dotace na školní obědy pro sociálně znevýhodněné děti 

stanovilo ve svých podmínkách, že žadateli o dotace mohou být pouze právnické 

osoby zřízené ve formě: 

 spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

 nadace nebo nadačního fondu,  

 ústavu podle občanského zákoníku, 

 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech, 

 účelového zařízení registrované církve nebo náboženské společnosti. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zájemci o dotované obědy se musí kontaktovat 

s některou neziskovou organizací. Magistrátu města Přerova nepřísluší vést žádnou 

evidenci těchto žadatelů v rámci obce s rozšířenou působností a obce nemohou 

dotaci z MŠMT čerpat.  

 

Ředitelé základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem již několik let 

spolupracují s neziskovou organizací WOMEN for WOMEN, která pro školou 

vytipované žáky daruje finanční prostředky na zaplacení obědů. V našich ZŠ je 

zapsáno kolem 3.500 žáků a ročně jsou obědy zaplaceny odhadem 30 žákům.  

 

2. Pokud by se Olomoucký kraj zapojil do projektu MPSV Obědy do škol, kolik dětí 

z obvodu působnosti vašeho úřadu by v současnosti splnilo následující kritéria 

podpory? 

 dítě je ve věku 3-15 let 

 dítě je v hmotné nouzi alespoň 3 měsíce 

 žák nesmí mít v průběhu podpořeného období neomluvené absence a jen 10% absencí 

omluvených (v případě potvrzení od lékaře toto omezení neplatí) 

 

Statutární město Přerov 

Magistrát města Přerova 
Odbor sociálních věcí a školství 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru 

Bratrská 34 

750 11 Přerov 2 

 

pracoviště: Smetanova 7 

tel.: +420 581 268 700 

fax: +420 581 268 279 

www.prerov.eu 

 

 

 

 

 Ev. č.:  MMPr /019645/2018         

Sp. sk. zn.: 84.1 / S5 

Vyřizuje: Mgr. Petr Hrbek  

Datum: 24. 1. 2019 

 

 

http://www.prerov.eu/


 oběd musí být sněden dítětem v zařízení školního stravování 

 podpora žáků na ZŠ praktických a ve speciálních třídách běžných ZŠ je možná, ale její 

míra nesmí být větší než je podíl žáků vzdělávaných podle SVP v celkovém počtu žáků 

základních škol v kraji 

Pokud by se Olomoucký kraj rozhodl požádat o poskytnutí této dotace z MPSV,  

je s ohledem na citlivost některých údajů zřejmé, že by musely být získávány  

na konkrétních školách, kam žáci chodí a za jejich zjišťování by museli odpovídat 

jednotliví ředitelé škol. Projekt MPSV je nastaven velice komplikovaně a celá 

záležitost je řešitelná jinou cestou viz odpověď k bodu 1. 

Většina osobních údajů o dětech jsou údaji citlivými podle obecného nařízení  

o ochraně osobních údajů a zpracování osobních údajů (GDPR) a je otázkou, zda 

vůbec ředitelé škol mají každé 3 měsíce zjišťovat, který žák je v hmotné nouzi a tuto 

informaci dále zpracovávat. I v případě získávání souhlasu se zpracováním osobních 

údajů od zákonných zástupců žáků půjde o další administrativní zátěž škol.  

Pokud Olomoucký kraj požádá o poskytnutí dotace z MPSV a vyžádá si informace 

k jeho naplnění, budeme se touto záležitostí zabývat.  

 

S pozdravem   

 

        Mgr. Petr Hrbek v.r. 

vedoucí oddělení školství a mládeže 


