
Zápis č. 4 

z jednání Komise pro školství a sport Rady města Přerova 

ze dne 10. 4. 2019 

 

Přítomni:      Nepřítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil      

Mgr. Dagmar Bouchalová 

Ing. Michal Majer 

Mgr. Jaroslav Hýzl     Omluveni: 

Mgr. Věra Žáková     Vladimír Kočara    

Ing. Tomáš Navrátil 

Ing. Pavel Galeta            

Jan Komárek 

 

 

     

Hosté: 

Mgr. Petr Kouba 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek 

Mgr. Miroslav Fryštacký 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

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

3. Materiály předkládané do RM dne 18. 4. 2019 

4. Polytechnická výchova – ředitel ZŠ Přerov, Svisle 

5. Koncepce v oblasti školství na léta 2019 – 2024 – MŠ 

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, kde přehodil body 2. a 4.. 



Mgr. Zdeněk Navrátil – navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 4. jednání komise. 

 

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

 

 

2. Polytechnická výchova – ředitel ZŠ Přerov, Svisle 

 

Předseda komise předal slovo Mgr. Miroslavu Fryštackému – řediteli, který informoval 

přítomné o projektu Vybudování modelu vlakového kolejiště. Tímto by podporoval zájem 

žáků o technické obory a byl by příkladem dobré praxe pro ostatní školy. Žádal o finanční 

podporu firmu DPOV a.s., Přerov a Statutární město Přerov. Dále žádal o podporu u zdejších 

modelářů.   

 

 

3. Materiály předkládané do RM dne 18. 4. 2019  

 

3.1 – Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a zájmové 

vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku volného času zřízených 

statutárním městem Přerovem pro školní rok 2019/2020 

 

V souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výši úplaty 

za předškolní vzdělávání v mateřských školách a za zájmové vzdělávání ve školských 

zařízeních stanoví ředitel příslušné školy nebo školského zařízení. Měsíční výše úplaty nesmí 

přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby 

vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání v mateřské 

škole v uplynulém kalendářním roce.  

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině nesmí překročit 120 % průměrných 

skutečných neinvestičních nákladů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo 

obdobné činnosti.  

Součástí Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 

14 je středisko volného času, typu dům dětí a mládeže. Pro tento typ školského zařízení je 

výše úplaty za zájmové vzdělávání stanovená obdobně jako pro školní družinu, ale úplata 

nesmí přesáhnout 180 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka 

v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 



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

 

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

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

 

5. Koncepce v oblasti školství na léta 2019 - 2024 

 

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

vzdělávání na léta 2019 – 2024 a vedoucí odboru Mgr. Romana Pospíšilová představila 

strategickou část a požádala přítomné o případné doplnění.  

Předseda komise Mgr. Zdeněk Navrátil by doplnil do koncepce možnost podporovat 

získávání dalších zdrojů včetně sponzorů.  

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 předškolního vzdělávání na léta 2019 – 2024 strategický cíl: 

Podporovat mateřské školy při získávání dalších zdrojů včetně sponzorů.  

 

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

 

6. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Ing. Michal Majer informoval přítomné o možnosti získání příspěvku na členství v klubech a 

na sportovní vybavení. Rodiče dětí do 18. let včetně mají možnost na internetových stránkách 

nadace.olympic.cz požádat o příspěvek na členství a sportovní vybavení, kdy jim klub 

poskytne součinnost při vyplňování žádosti. 

 

7. Závěr 

 

Jednání výboru bylo ukončeno v 17.05 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 15. 5. 2019 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul.  

 

 

V Přerově 11. 4. 2019 

 

Zapsala: Marcela Danišová 

 

 

 

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

 Mgr. Zdeněk Navrátil       Marcela Danišová 

     předseda komise      organizační pracovník komise 
 

 

 



Usnesení 4. jednání Komise pro školství a sport 

Rady města Přerova 

ze dne 10. 4. 2019 

KSS/4/30/2019 – Program 4. jednání komise 

Komise pro školství a sport po projednání schvaluje program 4. jednání výboru. 

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

 

KSS/4/31/2019 – Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a 

zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol a středisku volného času 

zřízených statutárním městem Přerovem pro školní rok 2019/2020 

 

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. 

 

KSS/4/32/2019 – Doplnění Koncepce předškolního vzdělávání na léta 2019 - 2024   

 

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

Koncepce předškolního vzdělávání na léta 2019 – 2024 strategický cíl: 

Podporovat mateřské školy při získávání dalších zdrojů včetně sponzorů. 

 

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

 

 

V Přerově 11. 4.2019       

                                                                         

     

Mgr. Zdeněk Navrátil      Marcela Danišová 

     předseda komise         organizační pracovník komise 

 


