
Zápis č. 2 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 6. 2. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

Mgr. Dagmar Bouchalová 

Ing. Michal Majer 

Mgr. Jaroslav Hýzl odchod 17,10 hod.  Omluveni: 

Mgr. Věra Žáková odchod 17 hod.  Ing. Tomáš Navrátil 

Ing. Pavel Galeta     Vladimír Kočara       

Jan Komárek 

 

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Ing. Renata Lounová 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Proškolení v ochraně osobních údajů, prohlášení o mlčenlivosti 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 1/2019 – informace na vědomí 

4. Materiály předkládané do RM dne 11. 2. 2019 

5. Koncepce v oblasti školství na léta 2013 - 2017 

6. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé  

7. Závěr  

 

 

 

 

Zápis: 
 

1. Zahájení 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil zahájil jednání 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. 

Mgr. Zdeněk Navrátil – navrhl znění usnesení: 

 



Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 2. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro7, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2. Proškolení v ochraně osobních údajů, prohlášení o mlčenlivosti 

 

Předseda výboru předal slovo Ing. Renatě Lounové, tel: 581 268 135, 728 377 766, e-mail: 

poverenec@prerov.eu, která proškolila členy komise v ochraně osobních údajů a svými 

podpisy potvrdili, že byli seznámeni s prohlášením o mlčenlivosti. 

 

3. Školské záležitosti projednávané v RM v období 1/2019 – informace na vědomí  

 

Přehled školských záležitostí projednávaných v RM v lednu 2019 byl zaslán členům komise 

předem elektronicky. Diskuse neproběhla, členové výboru vzali informace na vědomí. 

 

4. Materiály předkládané do RM dne 11. 2. 2019  

 

4.1 – Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerovem 

 

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 a Základní škola Přerov, Svisle 13 žádají o souhlas 

k přijetí nepeněžitých darů. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

4.2 – Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s ekologickým výukovým 

programem 

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 

ČR Výzvu č. 13/2017 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zajištění realizace 

ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky v oblastech se zhoršenou 

kvalitou ovzduší. Ředitelé dotčených škol požádali zřizovatele o předfinancování nákladů na 

ozdravné pobyty z rozpočtu statutárního města Přerova, čímž chtějí zmírnit finanční zátěž pro 

rodiče žáků – účastníků ozdravných pobytů, kteří by jinak museli předfinancování hradit 

v plné výši. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

4.3 – Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

mailto:poverenec@prerov.eu


 

Základní škola Přerov, Trávník 27 žádá o souhlas zřizovatele s realizací projektu z OP VVV 

v letech 2019-2021 a maximální výše finanční podpory po schválení poskytovatelem dotace 

činí 5.500.000 Kč. Projekty jsou plně hrazeny ze strany poskytovatele dotace (tzn. s nulovou 

spoluúčastí žadatele/zřizovatele školy) a nevyžadují udržitelnost. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

4.4 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové požaduje pro období od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019 

financování nákladů speciálního pedagoga ve výši jednoho celého pracovního úvazku, a to 

z rozpočtu statutárního města Přerova.  

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

4.5 – Užívání školního dvora ZŠ Boženy Němcové 

 

Ředitelka Mgr. Bc. Ilona Bočinská vydala vnitřní Směrnici k užívání venkovní plochy, která 

umožňuje zejména zaměstnancům školy parkovat v době vyučování na školním dvoře. Po 

ukončení provozu školy školník uzavírá bránu školního dvora a v nočních hodinách není tento 

prostor využíván k parkování vozidel. Z dlouhodobějšího pohledu se jedná o dočasné opatření 

do doby realizace rekonstrukce školního dvora na moderní školní hřiště. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

4.6 – Prodloužení smluv o nájmu a výpůjčce a smluv o poskytnutí dotace se soukromými 

mateřskými školami a soukromou základní školou 

 

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou základní školu společnost 

Soukromá základní škola Acorn′s & John′s school s.r.o. Jednatel pan S.Ž. požádal               

o prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce. Jmenovaná společnost provozuje základní školu 

v objektu Přerov, Máchova 3 na základě nájemního vztahu, který končí dnem 31. 8. 2019. 

Dále provozuje speciální mateřskou školu v objektu U Bečvy 2 a 3 na základě nájemního 

vztahu, který končí dnem 31. 8. 2019. 



Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou mateřskou školu společnost 

Základní škola a mateřská škola Sluníčko s.r.o. Jednatelé jsou V. a  P.P., kteří požádali        

o prodloužení smlouvy o nájmu a výpůjčce. Jmenovaná společnost provozuje mateřskou 

školu v objektu Bajákova 18 na základě nájemního vztahu, který končí dnem 31. 8. 2019. 

Školní stravování je poskytováno dětem a žákům soukromých škol za stejných podmínek jako 

dětem a žákům základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem. 

Odbor sociálních věcí a školství má v rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 

vyčleněnou částku na dotace soukromým školám ve výši 790 tis. Kč. V Případě schválení 

uzavření výše uvedených dodatků ke smlouvám o dotaci bude příslušná částka promítnuta 

také do návrhu rozpočtu na rok 2020. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

4.7 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s. 

 

Subjekt KSK Limit, z.s. žádá o poskytnutí individuálních dotací na částečnou úhradu nákladů 

spolku spojených s organizací série extrémních překážkových závodů, které se uskuteční ve 

dnech 29. – 30. 6. 2019 v Přerově.  

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 30 000 Kč na akci GEROY.  

 

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

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 6 000 Kč na akci GEROY KIDS.  

 

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

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 3 000 Kč na akci GEROY GAUČINK.  

 

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

 

 

4.8 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek 

 

Subjekt TJ SPARTAK PŘEROV žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů spojených s organizací Mistrovství ČR juniorů v sálové cyklistice, 

které se uskuteční dne 27. 4. 20149 v přerovské sokolovně. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 



Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 8 000 Kč.  

 

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

 

4.9 – Základní škola Přerov, Trávník 27 – partnerství v projektu z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

 

Základní škola Přerov, Trávník 27 žádá o souhlas zřizovatele s partnerstvím při realizaci 

projektu Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s názvem „PIGŽU“ z OP 

VVV v letech 2020-2022. ZŠ Trávník bude v tomto projektu zapojena jako partner bez 

finančního příspěvku, který se účastní aktivit projektu a podílí se na tvorbě a ověřování 

výstupů. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil podal návrh na toto usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství.  

 

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

 

 

5. Koncepce v oblasti školství na léta 2013 - 2017 

 

Předseda požádal přítomné, aby se vyjádřili ke Koncepci v oblasti školství na léta 2013 – 

2017 a ke Koncepci školního stravování na léta 2013 – 2017.  

Bylo by dobré doplnit koncepci o soukromé školství, polytechnickou výchovu a hřiště – jejich 

stav, opravy a provozní dobu. Na příštím jednání budou předloženy tabulky a textová část pro 

zájmové vzdělávání a školní jídelny. Na dubnové jednání budou předloženy tabulky a textová 

část pro mateřské a základní školy, a to po uskutečnění zápisů. Na květnovém jednání by byla 

celá koncepce předložena členům komise a následně v červnu ke schválení orgánům města. 

 

6. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová informovala o vzdání se pracovního místa ředitele 

Základní školy Přerov, Za mlýnem. Mgr. Božena Přidalová se vzdává funkce k 31. 7. 2019 a 

na její místo bude vyhlášeno konkursní řízení.  

 

7. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17.20 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 13. 3. 2019 od 15.30 hod. ve velké zasedací místnosti 

Smetanova ul. ve dvoře. 

 

 

 

 

V Přerově 7. 2. 2019 

 



Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

 

…………………………………    ……………………………. 
                

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 
     předseda komise      organizační pracovník komise 
 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 2. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení 2. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 6. 2. 2019 

VŠS/2/6/2019 – Program 2. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 2. jednání výboru. 

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

 

VŠS/2/7/2019 – Přijetí nepeněžitého daru do vlastnictví příspěvkových organizací 

zřízených statutárním městem Přerovem 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

VŠS/2/8/2019 – Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s ekologickým 

výukovým programem 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

VŠS/2/9/2019 – Základní škola Přerov, Trávník 27 – realizace projektu z Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace strategie digitálního vzdělávání 

II  

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

VŠS/2/10/2019 – Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

 



VŠS/2/11/2019 – Užívání školního dvora ZŠ Boženy Němcové  

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

 

VŠS/2/12/2019 – Prodloužení smluv o nájmu a výpůjčce a smluv o poskytnutí dotace se 

soukromými mateřskými školami a soukromou základní školou 

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

 

VŠS/2/13/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s.  

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 30 000 Kč na akci GEROY.  

 

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

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 6 000 Kč na akci GEROY KIDS.  

 

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

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 3 000 Kč na akci GEROY GAUČINK.  

 

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

 

 

VŠS/2/14/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek  

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

individuální dotaci ve výši 8 000 Kč.  

 

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

 

 



VŠS/2/15/2019 – Základní škola Přerov, Trávník 27 – partnerství v projektu 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Implementace strategie 

digitálního vzdělávání II  

 

Komise pro školství a sport po projednání podává Radě města Přerova návrh schválit 

usnesení ve znění navrženém Odborem sociálních věcí a školství. 

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

V Přerově 7. 2.2019                                                     

                               

 

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 

 


