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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: 

Rozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření dodatků ke zřizovacím listinám základních škol zřizovaných statutárním městem 

Přerovem, jejichž předmětem je rozšíření vymezení hlavního účelu o činnost provozování zájmových 

útvarů - kroužků. Znění vzorového dodatku zřizovací listiny je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

 

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 výše uvedené usnesení.  

 

Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov každoročně poskytuje základním školám zřizovaným statutárním městem 

Přerovem příspěvek k úhradě výdajů zájmových kroužků, které vykonávají svou činnost na 



jednotlivých školách v době mimo vyučování. Výše příspěvku pro jednotlivou školu se odvíjí od počtu 

žáků navštěvujících zájmové kroužky. Škola může tento příspěvek použít na jakékoli výdaje 

zájmových kroužků. Pro kalendářní rok 2018 i 2019 představoval příspěvek zřizovatele pro všechny 

základní školy částku ve výši 1 300 000 Kč. Ostatní náklady na energie spojené s provozem 

zájmových kroužků (tj. náklady na teplo, elektrickou energii, vodné, stočné aj.) hradí školy z 

provozního příspěvku zřizovatele. Účast žáka v těchto zájmových kroužcích je u převážné většiny 

základních škol bezplatná. Vybírá-li některá ze škol za ně úhradu, jedná se o symbolické částky. Nová 

koncepce pro oblast školství počítá s revizí pravidel pro poskytování finančních prostředků na 

zájmové kroužky a jejich nová podoba bude projednána s řediteli základních škol a následně i v 

komisi Rady města Přerova pro školství a sport. 

  

Existence těchto kroužků má za cíl nabídnout rodičům žáků kvalitní trávení volného času v prostorách 

základních škol, v cenově dostupných podmínkách, pod vedením kvalifikovaných vedoucích kroužků 

a zapojit i starší žáky, kteří již nenavštěvují školní družinu. Organizace zájmových kroužků má 

pozitivní vliv i na oblast prevence kriminality. 

Zájmové kroužky provozované přímo základními školami neupravuje zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a existují 

mimo rámec zájmového vzdělávání organizovaného v rámci školských zařízení pro zájmové 

vzdělávání (školní družiny, školní kluby, střediska volného času). Kapacity těchto školských zařízení 

financovaných ze státního rozpočtu jsou pevně dané zápisem do školského rejstříku a jejich 

navyšování je možné jen se souhlasem kraje a v souvislosti s celkovým nárůstem počtů žáků škol. 

Školní družiny uspokojí převážně žáky z 1. až 3. ročníků. 

  

Dle vyjádření MŠMT je realizace kroužků přímo při základních školách možná, ale je nutné tuto 

skutečnost promítnout do hlavního účelu základních škol v jejich zřizovacích listinách. S ohledem na 

dlouhodobou existenci kroužků a jejich značnou oblibu u rodičů a žáků škol, navrhujeme úpravu 

zřizovacích listin formou jejich dodatků a legislativně správné ukotvení provozování zájmových 

kroužků na našich základních školách. Uvedený postup se shoduje i s vyjádřením daňového poradce 

města, se kterým jsme tuto problematiku konzultovali.  

 

 


