
Zápis č. 3 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 13. 3. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

Mgr. Dagmar Bouchalová 

Ing. Michal Majer 

Mgr. Jaroslav Hýzl odchod v 17 hod.  Omluveni: 

Vladimír Kočara     Mgr. Věra Žáková 

Ing. Pavel Galeta            

Jan Komárek 

Ing. Tomáš Navrátil 

 

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek 

Mgr. Edita Hausnerová 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2/2019 – informace na vědomí 

3. Materiály předkládané do RM dne 21. 3. 2019 

4. Mediální výchova – ředitelka Nej.cz s.r.o. Přerov 

5. Koncepce v oblasti školství na léta 2019 – 2024 – ŠJ, zájmové vzdělávání 

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 3. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

2. Školské záležitosti projednávané v RM v období 2/2019 – informace na vědomí  

 

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

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

 

 

3. Materiály předkládané do RM dne 21. 3. 2019  

 

 

3.1 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 

Přerov I 

 

Subjekt Český svaz včelařů žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením agregátu pístového kompresoru se 

spalovacím motorem pro léčbu včelstev v roce 2019. 

 

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 13 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

3.2 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., základní organizace 

Přerov II 

 

Subjekt Český svaz včelařů žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením benzinového kompresoru pro léčbu včelstev 

v roce 2019. 

 

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 13 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

 

 

 



3.3 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Základní 

organizace Výkleky 

 

Subjekt Český svaz chovatelů žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 167 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů spojených s organizací Okresní výstavy drobného zvířectva, které 

se uskuteční ve dnech 28. – 30. 6. 2019 na přerovském výstavišti. 

 

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 20 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno. 

 

 

3.4 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., Okresní 

organizace Přerov 

 

Subjekt Český svaz chovatelů žádá o poskytnutí individuálních dotací na částečnou úhradu 

nákladů spojených s organizací Celostátní výstavy mladých králíků, drůbeže a holubů, která 

se uskuteční ve dnech 13. – 15. 9. 2019 na přerovském výstavišti a Olympiádu mladých 

chovatelů, která se uskuteční ve dnech 7. – 11. 8. 2019 v areálu Střední zemědělské školy 

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 20 000 Kč na akci Celostátní výstava mladých králíků, drůbeže a 

holubů.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno. 

 

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

individuální dotaci ve výši 15 000 Kč na akci Olympiáda mladých chovatelů.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno 

 

3.5 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s.  

 

Subjekt Volejbal Přerov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů spojených s organizací Mistrovství České republiky ve volejbale 

žákyň, které se uskuteční ve dnech 24. – 26. 5. 2019 v Městské sportovní hale a v tělocvičně 

Střední školy technické 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 25 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 



3.6 – Žádost o poskytnutí individuální dotace  

 

Pan J.T. žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 100 000 Kč na částečnou úhradu 

nákladů spojených s organizací mezinárodního závodu EUROPEAN ULTIMATE 

STRONGMAN CHAMPIONSHIP, které se uskuteční dne 10. 8. 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 50 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno 

 

 

3.7 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol Přerov  

 

Subjekt Tělocvičná jednota Sokol Přerov žádá o poskytnutí individuální dotace ve výši 48 000 

Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí 6 členek oddílu rope skippingu na 

Mistrovství Evropy, které se uskuteční ve dnech 18. – 23. 7. 2019 v Rakousku. 

 

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 16 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

3.8 – Analytická část střednědobého Plánu rozvoje sportu 2020 - 2025 

 

V současné době se realizují jednání ohledně převodu práv a povinností mezi společností 

Teplo Přerov a.s. a nově vzniklou společností Sportoviště Přerov s.r.o., jejichž předmětem je 

zajištění provozování sportovišť ve vlastnictví statutárního města Přerova, tj. plaveckého 

areálu Přerov, areálu koupaliště Penčice, areálu Zimního stadionu Přerov a Městské sportovní 

haly v novém režimu. Vzhledem k tomu, že tato strategická transformace ještě není 

dokončena, doporučuje Odbor sociálních věcí a školství Radě města Přerova prodloužit 

termín zpracování analytické části střednědobého Plánu rozvoje sportu statutárního města 

Přerova pro roky 2020 – 2025 do 31. 10. 2019. 

 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

 

 



3.9 – Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov dle školského 

zákona 

 

V souladu s vnitřním předpisem č. 5/2009 Hodnocení ředitelů škol a školských zařízení 

zřízených statutárním městem Přerovem, ve znění pozdějších předpisů a s usnesením Rady 

města Přerova č. 3762/90/8/2019 z 90. schůze provedl náměstek primátora Mgr. Petr Kouba, 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství Mgr. romana Pospíšilová a vedoucí oddělení 

školství a mládeže Mgr. Petr Hrbek hodnocení práce níže jmenovaných ředitelek: 

 

paní Mgr. Kamily Burianové, ředitelky organizace Základní škola Přerov, Trávník 27, 

paní Mgr. Bc. Věry Václavíčkové, ředitelky organizace Základní škola J. A. Komenského a 

Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14, 

paní Ludmily Jakubcové, ředitelky organizace Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23, 

paní Mgr. Ley Vodičkové, ředitelky organizace Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19. 

 

Hodnocení práce Mgr. Boženy Přidalové, ředitelky Základní školy Přerov, Za mlýnem 1 již 

neproběhlo, z jejího vzdání se pracovního místa ředitele ke dni 31. 7. 2019. 

 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje Radě města Přerova nevyhlašovat v dané věci 

konkursní řízení, doporučuje schválit výsledky hodnocení práce výše jmenovaných ředitelek a 

prodloužení výkonu jejich práce na místě ředitelek příspěvkových organizací. 

 

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 1 – schváleno. 

 

 

3.10 – Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb - žádost o poskytnutí daru  

 

Nadační fond GAUDEAMUS působící při Gymnáziu Cheb žádá o poskytnutí daru ve výši 

5 000 Kč na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií z České republiky a Slovenské 

republiky. 

 

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

 

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

poskytnutí dotace ve výši 1 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

3.11 – Poskytnutí individuální dotace – podpora de minimis pro Vysokou školu logistiky 

o.p.s.  

 

Vysoká škola logistiky žádá o poskytnutí dotace – podpory de minimis ve výši 5 000 Kč na 

částečnou úhradu nákladů spojených s přípravou a organizací Mezinárodní studentské 



vědecké konference, která je určena pro prezentaci kvalitních závěrečných prací studentů 

magisterského nebo bakalářského studia. 

  

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 5 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

4. Mediální výchova – ředitelka Nej.cz s.r.o. Přerov 

 

Předseda komise předal slovo Mgr. Editě Hausnerové – ředitelce, která informovala přítomné 

o novém projektu „ZDROJUJ KRITICKY“ (emancipace žáků přerovských základních škol ve 

vztahu k médiím). Projekt bude realizován od září 2019 do června 2020 a místem realizace je 

ZŠ J. A. Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická a ZŠ Trávník. Projekt je zaměřený na 

poznatky o fungování médií a kritické myšlení dětí. Ředitelé škol a učitelé nastaví do 

vybraných předmětů tematické okruhy mediální výchovy, které začlení do vzdělávacího 

obsahu konkrétního předmětu a následně stanoví harmonogram časové dotace.  

Předseda komise poděkoval paní ředitelce za prvotní informace ohledně projektu. 

 

 

5. Koncepce v oblasti školství na léta 2019 - 2024 

 

Vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová seznámila přítomné členy komise s Koncepcí 

školního stravování na léta 2019 – 2024 a požádala přítomné o případné doplnění.  

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil by doplnil do koncepce možnost zajištění školního 

stravování dalším subjektem. O dané věci se hlasovalo. 

 

Předseda výboru Mgr. Zdeněk Navrátil nechal hlasovat: 

 

Komise pro školství a sport ukládá Odboru sociálních věcí a školství zakomponovat do 

Koncepce školního stravování na léta 2019 – 2024 strategický cíl: 

Možnost vstupu dalšího subjektu do školního stravování za účelem zkvalitnění poskytovaných 

služeb a jídel.  

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1 – schváleno. 

 

Vedoucí oddělení Mgr. Petr Hrbek seznámil přítomné členy komise s Koncepcí zájmového 

vzdělávání na léta 2019 – 2024.  

Kladně diskutována otázka oslovení sportovních klubů ve věci spolupráce se školními 

družinami v době školních prázdnin. 

 

6. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Ing. Pavel Galeta požádal o vybavení tříd základních škol obrazem prezidenta republiky. 

Cena za obraz /portrét/ prezidenta je 39,- Kč. Cena za rám na obraz prezidenta – provedení 

černé se zlatým je 510,- Kč. Podle Výkazu o ZŠ k 30. 9. 2018 máme 165 tříd v základních 

školách, takže náklady celkem jsou 90 585,- Kč. 



Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil nechal hlasovat: 

 

Komise pro školství a sport žádá o projednání s řediteli základních škol možnost vybavení tříd 

obrazem prezidenta republiky na poradě.   

 

Výsledek hlasování: pro 1, proti 5, zdržel se 2 – neschváleno. 

 

 

 

7. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 18.15 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 10. 4. 2019 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

 

 

 

V Přerově 14. 3. 2019 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 
     předseda komise      organizační pracovník komise 
 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 3. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení 3. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 13. 3. 2019 

VŠS/3/16/2019 – Program 3. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 3. jednání výboru. 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

VŠS/3/17/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov I 

 

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

individuální dotaci ve výši 13 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

VŠS/3/18/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov II 

 

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

individuální dotaci ve výši 13 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

VŠS/3/19/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Základní organizace Výkleky 

 

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

individuální dotaci ve výši 20 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno. 

 

VŠS/3/20/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Okresní organizace Přerov  

 

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

individuální dotaci ve výši 20 000 Kč na akci Celostátní výstava mladých králíků, drůbeže a 

holubů.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno 

 



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

individuální dotaci ve výši 15 000 Kč na akci Olympiáda mladých chovatelů.  

 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 – schváleno. 

 

 

VŠS/3/21/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s.   

 

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

individuální dotaci ve výši 25 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

VŠS/3/22/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace  

 

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

individuální dotaci ve výši 50 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 – schváleno. 

 

VŠS/3/23/2019 – Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov  

 

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

individuální dotaci ve výši 16 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno 

 

 

VŠS/3/24/2019 – Analytická část střednědobého Plánu rozvoje sportu 2020 - 2025  

 

 

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 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

VŠS/3/25/2019 – Pracovní místa ředitelů škol zřizovaných statutárním městem Přerov 

dle školského zákona 

 

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 1 – schváleno. 



___________________________________________________________________________ 

VŠS/3/26/2019 – Nadační fond GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb - žádost o poskytnutí 

daru  

 

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

poskytnutí dotace ve výši 1 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

VŠS/3/27/2019 – Poskytnutí individuální dotace – podpora de minimis pro Vysokou 

školu logistiky o.p.s.   

 

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

individuální dotaci ve výši 5 000 Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

VŠS/3/28/2019 – Doplnění Koncepce školního stravování na léta 2019 - 2024   

 

Komise pro školství a sport ukládá Odboru sociálních věcí a školství zakomponovat do 

Koncepce školního stravování na léta 2019 – 2024 strategický cíl: 

Možnost vstupu dalšího subjektu do školního stravování za účelem zkvalitnění 

poskytovaných služeb a jídel.  

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdržel se 1 – schváleno. 

 

 

VŠS/3/29/2019 – Žádost o vybavení tříd obrazem prezidenta republiky   

 

Komise pro školství a sport žádá o projednání s řediteli základních škol možnost vybavení 

tříd obrazem prezidenta republiky.   

 

Výsledek hlasování: pro 1, proti 5, zdržel se 2 – neschváleno. 

 

 

V Přerově 14. 3.2019                                                     

                               

 

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


