
Pořadové číslo:  6/6 

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 06.06.2019 

Návrh pro 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 17. 6. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje „Koncepci rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024“. Znění 

koncepce je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2019 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 17. schůzi konané dne 13. 6. 2019 a usnesení bude sděleno na 

zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Odbor sociálních věcí a školství: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit předložený návrh na usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Strategický dokument „Koncepce statutárního města Přerova pro oblasti školství na léta 2019 – 2024“ 

je zpracován s ohledem na skladbu školských příspěvkových organizací zřizovaných statutárním 

městem Přerovem a existenci dalších subjektů působících v základním a mateřském školství v našem 

městě.  



  

Koncepce je členěna na následující oblasti: 

 mateřské školy, 

 základní školy, 

 zájmové vzdělávání, 

 soukromé a církevní základní a mateřské školy, 

 školní stravování. 

  

Každá z těchto oblastí obsahuje analytickou a strategickou část. V rámci této koncepce je poskytnut 

ucelený přehled o celkové současné situaci školství statutárního města Přerova. Údaje byly čerpány z 

dat odboru sociálních věcí a školství, podkladů ředitelů škol a školských zařízení, demografických 

studií a z veřejně dostupných zdrojů. 

Koncepce navazuje na strategické dokumenty „Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve 

vztahu k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Přerovem“ a „Koncepci 

školního stravování pro léta 2013 – 2017 pro zařízení školního stravování zřizovaná statutárním 

městem Přerovem“, které byly schváleny Zastupitelstvem města Přerova usnesením č. 663/15/10/2012 

a 664/15/10/2012 na 15. zasedání konaném dne 10. prosince 2012.  

 

 


