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1 Cíl koncepce rozvoje školství 
 
Statutární město Přerov je společenským, administrativním a kulturním městem v regionu 

s kvalitní sítí mateřských a základních škol a zařízení školního stravování. Obyvatelé města 

Přerova žijí ve 13 místních částech: Přerov - Město, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, 

Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice. Celková 

rozloha města je 5 845 ha. 

 

Statutární město Přerov je zřizovatelem mateřských a základních škol, které tvoří nosný pilíř 

předškolního a základního vzdělávání na území města. Tento pilíř je doplňován mateřskými 

a základními školami jiných zřizovatelů, které se na vzdělávání dětí v předškolním věku  

a žáků školního věku nemalou mírou podílejí. Současně je město Přerov zřizovatelem 

zařízení školního stravování, které zajišťuje zdravé stravování pro děti a žáky na území 

města.  

Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerov se zabývá rozvojem školství  

do budoucna a to s ohledem na rozvoj společnosti z hlediska kulturního, společenského, 

ekonomického i technologického. 

Základním pilířem koncepce je definování stávajícího stavu předškolního a základního 

vzdělávání, a školního stravování z hlediska demografického vývoje, materiálního rozvoje  

a rozvoje výuky a vzdělávacích programů, které stále ve větší míře podléhají rychlému 

rozvoji informačních a komunikačních technologií. 

Tímto strategickým dokumentem jsou definovány strategické cíle, které povedou 

k modernizaci prostředí mateřských a základních škol,  inovaci vzdělávacích programů  

a rozvoji v souladu s moderními směry výuky. Navržená opatření přispějí k modernizaci 

prostředí mateřských a základních škol, a školního stravování, k vytvoření a rozvíjení 

příznivého školního klimatu, a podpoře zájmové činnosti, což dohromady přispěje  

ke komplexnějšímu naplňování individuálních potřeb dětí a žáků.  

Legislativní rámec předškolního a základního vzdělávání je vymezen zejména zákonem  

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen školský zákon), který stanoví 

podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňují. Vymezuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících 

státní správu a samosprávu ve školství. 

Statutární město Přerov zřizuje mateřské školy, základní školy a zařízení školního stravování 

jako své příspěvkové organizace zřízené zřizovací listinou, zapsané v rejstříku škol  

a školských zařízení a v obchodním rejstříku.  
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2000

2005

2010

2015

2018

644 066

639 423

641 681

634 718

632 492

2000

2005

2010

2015

2018

49,153

46,938

46,254

44,278

42,916

2 Demografický vývoj  
 

Statutární město Přerov se nachází v Olomouckém kraji, který z administrativního hlediska 

tvoří 5 okresů (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Olomoucký kraj má výrazně 

vesnický charakter a z uvedených okresů má okres Přerov nejvyšší počet obyvatel sídlících 

ve městech, a to 61,5%. V České republice se průměrný počet obyvatel žijících ve městech 

pohybuje kolem 70%.  

 

Demografický vývoj statutárního města Přerova od roku 2000 není optimální,  

a to i přes skutečnost, že v letech 2008 až 2010 byl zaznamenán nárůst počtu narozených 

dětí. Tato skutečnost byla sledována v celé ČR, kdy se děti rodily matkám ze silných ročníků 

70. let.  Děti narozené v tomto období již absolvovaly předškolní vzdělávání v mateřských 

školách a jsou zapsány ve školách základních. Celkový počet obyvatel města Přerova  

od roku 2000 do roku 2018 má klesající charakter a ten koresponduje i s vývojem 

v Olomouckém kraji.   
 

 

Vývoj počtu obyvatel statutárního města Přerova v letech 2000 - 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu [online]  

 
 
Vývoj počtu obyvatel Olomouckého kraje v tisících v letech 2000 - 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu [online] 
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Demografická křivka počtu narozených dětí v Přerově v letech 2004 – 2018 (Příloha č. 1) 

znázorňuje zvýšenou vlnu porodnosti v letech 2008 – 2010, kdy se každoročně narodilo 

kolem 480 dětí. V následujících letech se porodnost snížila a dále se pohybuje průměrně 

kolem 405 narozených dětí za rok. Podle dlouhodobých projekcí počtu obyvatel různých 

věkových kategorií v Olomouckém kraji bude v nejbližších letech počet narozených dětí 

stagnovat na současném stavu a následně dojde i k dalšímu snížení porodnosti.      

 

Z uvedených statistických údajů je zřejmé, že kapacity mateřských škol se budou dále 

uvolňovat a k plošnému povolování výjimek nad maximální počet 24 dětí ve třídě nebude 

nutné přistupovat. Uvolněné kapacity mateřských škol umožní zapisovat i děti mladší 3let, 

což bude mít zvýšené nároky na organizaci činností v mateřské škole.  

 

Základní školy v posledních letech těžily z nástupu početně silných ročníků 2008 – 2010, 

které zvyšovaly celkové počty zapsaných žáků v přerovských školách až na 3 795 žáků  

ve školním roce 2017/2018. Celkové počty žáků se postupně zvyšovaly od školního roku 

2012/2013, kdy základní školy zřizované statutárním městem Přerovem evidovaly 3 474 

žáků (Příloha č. 2). V letošním školním roce 2018/2019 lze registrovat opačný trend  

a v následujícím období budou počty žáků klesat. K výraznějšímu úbytku žáků dojde v letech 

2024 – 2027, kdy ukončí povinnou školní docházku zmiňované silné ročníky. Pokud budou 

přerovské základní školy zapisovat přibližně stejné počty žáků z okolních obcí jako dosud, 

budou se v nejbližší době celkové počty žáků pohybovat kolem hranice 3 500 a méně. 

Předpokládaný vývoj věkové struktury Olomouckého kraje v období let 2015 – 2025  

je součástí Přílohy č. 3. 
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3 Financování mateřských a základních škol 
 

3.1 Reforma financování regionálního školství ze státních prostředků 
 
Novela školského zákona č. 167/2018 Sb., kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb.,  

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

ve znění pozdějších předpisů, fakticky odložila aplikaci nového způsobu financování 

regionálního školství až k 1. lednu 2020. Reforma se soustřeďuje na oblast financování škol 

a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí (dále jen „RgŠ ÚSC“).  

 

Principy financování soukromých a církevních škol zůstávají stejné jako dosud.    

 

 

Základní principy nového systému financování  

1. Větší míra centralizace při financování RgŠ ÚSC (náhrada části systému stávajících 

republikových a krajských normativů systémem normativů stanovených centrálně  

z úrovně MŠMT). Zajištění rovnosti financování v případech, kdy rozdíly byly nedůvodné.  

 

2. Zavedení zcela odlišného systému normativního financování pedagogické práce  

ve vybraných druzích škol (mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře)  

a typech školských zařízeních (školní družiny) zřizovaných ÚSC. Právní předpisy pro ně 

stanoví maximální možný rozsah vzdělávání, nebo maximální možný rozsah přímé 

pedagogické činnosti hrazený ze státního rozpočtu. Cílem je větší transparentnost  

a předvídatelnost pro ředitele škol.   

 

3. Velký důraz bude kladen na pravdivost, úplnost a správnost vykazovaných údajů,  

které budou přímo sloužit pro stanovení části rozpočtu školy nebo školského zařízení  

a bude za ně přímo odpovědný ředitel školy.  

 

3.1.1 Reforma financování mateřských škol 
 
Pro mateřské školy stanovuje školský zákon nastavení pedagogické práce učitelů 

mateřských škol hodnotami PHmax, které jsou upraveny ve vyhlášce č. 14/2005 Sb.,  

o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška“). Novela vyhlášky stanovuje v podobě PHmax 

maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu  

na mateřskou školu podle počtu tříd v jednom pracovišti (samostatné budově). Dále  

jsou zohledněny druhy provozu mateřské školy – polodenní, celodenní a internátní. 

 

Výpočtem PH školy konkrétní škola porovná hodnotu se stanoveným PHmax uvedeným  

ve vyhlášce pro daný počet tříd pracoviště mateřské školy a průměrnou dobu provozu 

pracoviště. Zjistí tak, jestli se vypočítaným PH školy vejde do maximálního počtu hodin přímé 

pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu. 
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Přínosem nového způsobu financování má být skutečnost, že financování mateřských škol 

bude lépe odpovídat novým trendům ve vzdělávání dětí s ohledem na přijímání dětí 

dvouletých, zařazování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami i v souvislosti  

se zavedením povinného předškolního vzdělávání. Rozhodujícím faktorem nebude počet 

dětí ve třídě mateřské školy, ale skutečný počet hodin přímé pedagogické činnosti potřebný  

pro zajištění provozu mateřské školy, kde je zohledněno i překrývání přímé pedagogické 

činnosti učitelek/učitelů mateřské školy. Překrývání bude doporučením dle možností  

a podmínek školy, tudíž ředitelky/ředitelé budou moci flexibilně reagovat na aktuální potřeby 

při rozpisu služeb učitelů. 

 

3.1.2 Reforma financování základních škol 
 
I zde bude zásadní stanovení hodnoty PHmax, která představuje maximální týdenní počet 

hodin vyučování v rozsahu podle rámcového vzdělávacího programu financovaného  

ze státního rozpočtu. 

 

Pro výpočet je nutné použít: 

 nařízení vlády č. 123/2018 Sb., kterým se stanoví pro základní školy zřizované obcí 

nebo svazkem obcí maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu 

(dále jen „nařízení vlády“), 

 vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky  

č. 140/2018 Sb. (pro stanovení PHmax pro přípravnou třídu základní školy nebo třídu 

přípravného stupně základní školy speciální), 

 příslušné statistické výkazy; hodnoty v nich uvedené budou pro výpočet PHmax  

a pro stanovení PHmax určující a pro následné stanovení objemu poskytnutých 

finančních prostředků zcela zásadní. Pro výpočet finančních prostředků poskytnutých  

ze státního rozpočtu se bude vycházet pouze z údajů uvedených v příslušných 

výkazech. 

 

Podrobné postupy pro mateřské i základní školy představilo MŠMT v Metodikách stanovení 

PHmax, které byly zveřejněny již v srpnu 2018. 

 

3.2 Financování z rozpočtu zřizovatele 
 

Příspěvková organizace hospodaří v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s peněžními prostředky 

získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. 

Dále hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžitými dary od fyzických a právnických 

osob, včetně peněžních prostředků poskytnutých z Národního fondu a ze zahraničí. Dalším 

zdrojem mohou být dotace na provoz kryté z rozpočtu Evropské unie nebo z mezinárodních 

smluv.  

 

Zřizovatel poskytuje příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci zpravidla v návaznosti 

na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.  
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Příspěvková organizace může provozovat doplňkovou činnost, pokud vytváří ve své 

doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti; zřizovatel může 

organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje.  

 

Příspěvková organizace v první fázi připraví a zveřejní návrh rozpočtu a střednědobého 

výhledu rozpočtu, který projedná se zřizovatelem. Po schválení rozpočtu zřizovatelem s ním 

příspěvková organizace hospodaří. V průběhu kalendářního roku dochází v závislosti  

na potřebách příspěvkové organizace k následným úpravám rozpočtů např. navýšení  

na energie, opravy a údržbu, odpisy apod. Tyto úpravy schvaluje zřizovatel. V závěru roku 

příspěvková organizace sestavuje účetní závěrku, kterou schvaluje zřizovatel vč. rozdělení 

výsledku hospodaření do fondů rezervního a fondu odměn v souladu se zákonem  

č. 250/2000 Sb.  

 

V podmínkách statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací  

se při přípravě a projednávání rozpočtu zřizovatel zaměřuje zejména na pokrytí nejvyšších 

položek rozpočtu, jakými jsou částky za otop, a to jak páru, tak i plyn či elektřinu, dále  

na odpisy movitého a nemovitého majetku a služby. Zbývající část rozpočtu je kryta  

tzv. koeficientem na dítě/žáka. Částka za odpisy z movitého majetku daného kalendářního 

roku se příspěvkovým organizacím ponechává ve fondu investic k vlastnímu využití 

v souladu se zákonem a částka z odpisů nemovitého majetku je organizacím nařízena  

k odvodu do rozpočtu zřizovatele, což se negativně projevuje ve faktu, že zejména mateřské 

školy mají investiční fondy, které by měly sloužit k obnově majetku, nedostatečně naplněné.  

 

Nezanedbatelnou součástí rozpočtů příspěvkových organizací mateřských škol je úplata 

vybíraná od zákonných zástupců dětí. Tato se každým rokem mění v závislosti na struktuře 

dětí v jednotlivých MŠ (za předškolní děti úplatu zákonní zástupci nehradí). Úplata je vždy  

na další školní rok vypočítávána z nákladů předešlého kalendářního roku, přičemž nesmí 

překročit v případě MŠ 50% průměrných neinvestičních nákladů. Do výpočtu úplaty  

se započítávají všechny náklady nehrazené státním rozpočtem případně dotacemi z EU, SR 

apod. Náklady, ze kterých se úplata stanovuje, neovlivňují možnost jejich zapojení  

do rozpočtu a je možné z nich hradit jakoukoliv položku rozpočtu, a to vč. položek mzdových. 

 

Rozpočty na provoz škol a školských zařízení je žádoucí posílit, a to zejména  

ve vztahu  opravám a údržbě budov. Již nyní je nutné financovat opravy a údržbu,  

např. rozvodů elektřiny, kanalizace, vody, dále pak fasád, střech a v neposlední řadě statiky 

objektů. Přehled celkových výdajů mateřských a základních škol v letech 2017 – 2019  

je součástí Přílohy č. 5 a Přílohy č. 13. Finanční prostředky na investiční náklady mateřských 

a základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem v letech 2017 – 2019 hrazené 

z fondu investic jsou uvedeny v Příloze č. 6 a Příloze č. 14.  
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4 Mateřské školy  
 

4.1 Analytická část 

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školským zákonem), ve znění pozdějších předpisů, se předškolní vzdělávání 

stává legitimní součástí systému vzdělávání. Představuje počáteční stupeň veřejného 

vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) poskytuje mateřským školám základní 

informace, pokyny i podněty k tvorbě a realizaci školního vzdělávacího programu (ŠVP).  

 

RVP PV stanoví, jaké cíle je třeba v práci s dětmi sledovat, čeho mohou děti na této úrovni 

vzdělávání dosáhnout a co dělat pro to, aby vzdělávání bylo smysluplné a efektivní. ŠVP  

je naproti tomu program, na jehož základě bude konkrétní škola fungovat a kterým se budou 

její pedagogové řídit ve vzdělávacím procesu.  

 

Statutární město Přerov jako územně samosprávný celek má v oblasti mateřského školství 

povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí plnících povinné předškolní 

vzdělávání a dětí přednostně přijímaných. K naplnění této povinnosti zřizuje statutární město 

Přerov mateřské školy jako své příspěvkové organizace. 

 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které před zahájením školního roku  

(do 31. 8.) dosáhly věku 5 let a splňují další podmínky uvedené v § 34a školského zákona.  

 

Povinné předškolní vzdělávání má následující formy: 

- pravidelná denní docházka do mateřské školy, 

- individuální vzdělávání dítěte, 

- vzdělávání v přípravné třídě základní školy, 

- vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky. 

 

Pro zajištění povinného předškolního vzdělávání vydalo Zastupitelstvo města Přerova 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o školských obvodech spádových mateřských škol  

na území statutárního města Přerova, podle které má rodič nebo zákonný zástupce dítěte 

právo volby kterékoli mateřské školy zřizované statutárním městem Přerovem. 

 

Přednostně přijímané děti do předškolního vzdělávání jsou ty, které před zahájením školního 

roku dosáhnou nejméně čtvrtého nebo třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu  

v Přerově. Pro všechny výše uvedené věkové skupiny dětí (5, 4 a 3 roky) musí statutární 

město Přerov zřídit dostatečnou síť předškolních zařízení. Obecně se předškolní vzdělávání 

organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.   

 

Statutární město Přerov má k 1. září 2018 zřízeno 11 samostatných příspěvkových 

organizací, které vykonávají činnost mateřské školy a 6 z nich má jedno další místo 

poskytovaného vzdělávání v jiné budově (odloučené pracoviště MŠ). Činnost mateřské školy 

dále vykonává příspěvková organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, 

Přerov – Předmostí, Hranická 14, jejíž součástí jsou 3 mateřské školy (viz Příloha č. 4).  
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MŠ Dvořákova 
8% MŠ Komenského 

5%

MŠ Kouřílkova 
13%

MŠ Kozlovská 
8%

MŠ Kratochvílova 
6%

MŠ Lešetínská 
6%

MŠ Máchova 8
10%

MŠ Máchova 14
6%

MŠ Optiky 
8%

MŠ U Tenisu 
10%

MŠ Újezdec 
4% MŠ Hranická

16%

Přehled mateřských škol zřízených statutárním městem Přerov, včetně odloučených pracovišť 

 

  
Název mateřské školy / základní školy a mateřské školy 

1. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 

2. Mateřská škola Přerov, Komenského 25 

3. 
Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 

MŠ Přerov, Jasínkova 4 - součást organizace 

4. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 

5. Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 

6. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 

7. 
Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 

MŠ Přerov, Na Odpoledni 16 - součást organizace 

8. 
Mateřská škola Přerov, Máchova 14 

MŠ Přerov, Sokolská 26 - součást organizace  

9. 
Mateřská škola Přerov, Optiky 14 

MŠ Přerov - Kozlovice, Grymovská 21 - součást organizace 

10. 
Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 

MŠ Přerov - Henčlov, Zakladatelů 9 - součást organizace 

11. 
Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61 

MŠ Přerov - Lověšice, Mírová 19 - součást organizace 

12. 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - 
Předmostí, Hranická 14  

MŠ Přerov - Čekyně, Jabloňová 4 - součást organizace  

MŠ Přerov - Předmostí, Pod Skalkou 13 - součást organizace 

MŠ Přerov - Vinary, Za humny 1 - součást organizace  

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Velikost jednotlivých ředitelství mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerov  

je názorně zobrazena ve výsečovém grafu.  

 
Porovnání velikosti jednotlivých ředitelství MŠ zřizovaných statutárním městem Přerov   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Statutární město Přerov jako zřizovatel provozuje mateřské školy v celkem 20 budovách  

a 7 z nich je umístěno v místních částech Přerova.   

 

Celková kapacita míst v městských mateřských školách je dostačující a již několik let  

se nepřistupuje k udělování výjimek z maximálního počtu 24 dětí na třídu. V současné době 

tyto mateřské školy mohou zapsat všechny děti, které mají plnit povinné předškolní 

vzdělávání i všechny s přednostním právem přijetí. O dostatečné kapacitě svědčí i 

skutečnost, že jsou zapisovány i děti mladší 3 let nebo děti z jiných obcí. V případě povolení 

výjimek z maximálního počtu dětí ve třídě mateřské školy zřizovatelem lze v případě potřeby 

navýšit kapacitu těchto škol o dalších 66 míst.  

 

Přehled průměrného platu pedagogických pracovníků mateřských škol zřízených statutárním 

městem Přerovem v letech 2017 – 2018 je součástí Přílohy č. 7. 
 

 

 Školní stravování 

Školní stravování pro děti v mateřských školách zajišťuje příspěvková organizace Zařízení 

školního stravování Přerov, Kratochvílova 30. Strava pro mateřské školy se vaří v několika 

školních jídelnách podle vhodnosti vzájemné polohy s mateřskými školami a následně  

je rozvážena do výdejen stravy. Každá budova, v níž je umístěna mateřská škola,  

má zařazenu ve školském rejstříku výdejnu stravy, která je patřičně vybavena v souladu 

s hygienickými předpisy. Výdej stravy dětem si organizuje každá mateřská škola samostatně 

svými zaměstnanci. Strava je se souhlasem Zastupitelstva města Přerova poskytována  

za shodných podmínek i zájemcům z církevní a soukromých mateřských škol. 

 

 Inkluze 

Novela školského zákona č. 82/2015 Sb., především ustanovení § 16, zavedla nové pojetí 

podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upustila od kategorizace žáků  

podle jejich diagnózy, která se tak stala pouze prostředkem pro nastavení cílené podpory  

ve vzdělávání dětí podle jejich vzdělávacích potřeb. Podpora dětí se realizuje 

prostřednictvím podpůrných opatření představujících konkrétní pomoc pro vzdělávání dítěte. 

Pravidla společného vzdělávání jsou realizována všemi mateřskými školami zřizovanými 

statutárním městem Přerovem a současně jsou k dispozici i 3 speciální třídy v MŠ 

Kratochvílova (kombinované vady), MŠ Komenského (logopedie) a MŠ Dvořákova 

(logopedie). Na základě dlouholeté spolupráce mohou rodiče nebo zákonní zástupci dětí 

s diagnostikovaným vyšším stupněm podpory speciálních vzdělávacích potřeb využívat 

služby Speciální mateřské školy A & J s.r.o., působící jako soukromá mateřská škola 

v objektu U Bečvy. 

 
 

Mateřské školy jiných zřizovatelů 
 

Na území statutárního města Přerova působí i předškolní zařízení jiných zřizovatelů,  

kteří provozují následující mateřské školy: 

 Speciální mateřská škola A & J s.r.o.,  

 Mateřská škola A & T s.r.o., 
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1172 dětí v 
městských MŠ

131 dětí v 
soukromých MŠ

24 dětí v 
církevní MŠ 

MŠ město Přerov - 12 subjektů

MŠ soukromé - 4 subjekty

MŠ církevní - 1 subjekt

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., 

 Církevní mateřská škola v Přerově, 

 Anglicko – česká mateřská škola Daisy. 

 

Speciální mateřská škola je provozována v objektech U Bečvy 2 a 3 a ke 30. 9. 2018 zapsala 

do dvou tříd 21 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve stejných prostorách  

je umístěna i běžná Mateřská škola A & T s.r.o., ve které je zapsáno ve 2 třídách 37 dětí. 

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. provozuje mateřskou školu v objektu 

Bajákova 18 a ke 30. 9. 2018 zapsala 58 dětí ve 3 třídách. Církevní mateřskou školu na ulici 

Palackého navštěvuje 24 dětí a Anglicko – česká mateřská škola Daisy v místní části 

Čekyně může zapsat 15 dětí. Všechny uvedené školy rozšiřují nabídku předškolního 

vzdělávání v Přerově a tvoří přirozenou alternativu k mateřským školám zřizovaným 

statutárním městem Přerovem.  

 
 

Poměr zapsaných dětí do všech přerovských mateřských škol ve školním roce 2018/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

4.2 Strategická část 
 
 

Cíl:  Efektivní nastavení sítě mateřských škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem 

 

Opatření:  

 

1. Vyhodnotit naplněnost jednotlivých tříd mateřských škol v souvislosti s realizací změny 

financování regionálního školství 
 

2. V případě potřeby v součinnosti s ředitelkami přijmout racionalizační opatření 

v nastavení organizační struktury jednotlivých mateřských škol 
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3. Při výrazném poklesu dětí a ekonomické neúnosnosti provozu některé z mateřských škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem projedná statutární město Přerov  

ve svých orgánech možná racionalizační opatření  

 

 

 

Cíl:  Podpora profilace mateřských škol  

 

Opatření:  

 

1. Pokračovat ve finanční podpoře stávajících projektů mateřských škol směřujících 

k jedinečnosti nabízených činností pro děti (keramika, minitenis, bruslení, atletika…)  

a umožnit jejich vznik a fungování v dalších mateřských školách 
 

2. Podpora sportovních činnosti na sportovištích ve vlastnictví města Přerova (bruslení, 

plavání…) 

 

 

 

Cíl:  Vytváření podmínek pro společné vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami    

 

Opatření:  

 

1. Podporovat existenci speciálních tříd v  rámci mateřských škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem  
 

2. Realizovat možné stavební úpravy vnitřních i vnějších prostor budov mateřských škol – 

bezbariérovost 

 

 

 

Cíl:  Podpora mateřských škol při organizaci akcí a při získávání finančních  

prostředků z jiných zdrojů (dotace)   

 

Opatření:  

 

1. Schvalovat případnou finanční spoluúčast zřizovatele v projektech mateřských škol 
 

2. Udělovat souhlasy zřizovatele se zapojením mateřských škol do projektů jiných škol  
 

3. Podpora mateřských škol při získávání dalších zdrojů, včetně sponzorů   
 

4. Pokračovat ve schvalování přijímání peněžitých a nepeněžitých darů dle ustanovení 

zřizovacích listin příspěvkových organizací 
 

5. Podpora mateřských škol při organizaci akcí 
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Cíl:  Modernizace stavební infrastruktury budov mateřských škol   

 

Opatření:  

 

1. Usilovat o navýšení finančních prostředků zřizovatele směřujících na modernizaci  

a obnovu stávajících budov mateřských škol 
 

2. Ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních služeb zpracovat plán nutných 

oprav páteřních rozvodů a statiky budov mateřských škol 

 

 

 

 

Cíl:  Navýšení finančních prostředků do rozpočtu Odboru sociálních věcí  

a školství a rozpočtů mateřských škol k zajištění běžné údržby a oprav 

budov těchto škol   

 

Opatření:  

 

1. Při přípravě rozpočtu na daný kalendářní rok zohlednit požadavky odboru v této oblasti  

a tím umožnit ředitelkám mateřských škol realizovat opravy a údržbu budov z vlastních 

přidělených rozpočtů  
 

2. Získat finanční prostředky na nákup nového vybavení tříd mateřských škol  

a výdejen stravy (židličky, stolečky, lehátka, koberce, skříňky, botníky…) 
 

3. Usilovat o meziroční navýšení rozpočtu pro oblast předškolního vzdělávání 
 

4. Částky z odpisů movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví nebo hospodaření 

mateřských škol ponechat školám, nenařizovat odvod do rozpočtu zřizovatele 
 

5. Využití výsledku hospodaření příspěvkových organizací do 25.000 Kč ponechat  

na rozhodnutí ředitele příspěvkové organizace  
 

6. Tento cíl a opatření budou naplňovány v závislosti na možnostech rozpočtu statutárního 

města Přerova pro příslušný kalendářní rok 

 

 

 

 

Cíl:  Hodnocení mateřských škol zřizovatelem  

 

Opatření:  

 

Zpracovat nové zásady hodnocení řídící práce ředitelů mateřských škol zřizovatelem 
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Cíl:  Zvýšení bezpečnosti vstupních prostor v budovách mateřských škol  

 

Opatření:  

 

1. Podpořit zkvalitnění zabezpečení vstupů do budov mateřských škol 
 

2. Modernizace systémů převzetí a vyzvedávání dětí v mateřských školách  

 

 

 

Cíl:  Zajištění prázdninového provozu mateřských škol  

 

Opatření:  

 

Každoročně zpracovávat harmonogram provozu mateřských škol pro období hlavních 

školních prázdnin a současně i přehled uzavření mateřských škol všech zřizovatelů na území 

města Přerova  

 

 
 

Cíl:  Podpora účasti dětí mateřských škol na akcích organizovaných 

statutárním městem Přerovem a akcích a činnostech posilujících 

mezigenerační soužití a sdílení 

 

Opatření:  

 

1. Prohloubení spolupráce mateřských škol se zřizovatelem při organizování 

společenských, kulturních a sportovních akcí 
 

2. Podpora organizace akcí a činností posilujících mezigenerační soužití a sdílení  
 

 

Cíl:  Předávání zkušeností a příkladů dobré praxe  

 

Opatření:  

 

1. Pravidelná setkávání ředitelek mateřských škol ke konkrétnímu tématu nebo činnosti 
 

2. Příklady dobré praxe u učitelů v jiných mateřských školách a případně i jiných městech 

(partnerská města zřizovatele) 
 

3. Organizace vzdělávacích akcí pro ředitelky a učitele mateřských škol  



 

 17 

5 Základní školy 
 

5.1 Analytická část 
 

Základní vzdělávání je jedinou součástí systému vzdělávání, kterou musí absolvovat 

všechny narozené děti. Ve vzdělávací soustavě České republiky navazuje na předškolní 

vzdělávání a tvoří její další stupeň, který je jako jediný v celé své šíři povinný. Devítiletá 

povinná školní docházka je základním pilířem celé vzdělávací soustavy a v mnoha ohledech 

hraje zásadní roli při osvojování si potřebných strategií učení a motivaci žáků k celoživotnímu 

učení. V rámci tohoto procesu žáci poznají své schopnosti a reálné možnosti, které budou 

uplatňovat společně s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další 

životní dráze a svém profesním uplatnění. 

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), stanoví právní rámec pro celý proces základního vzdělávání  

a určuje pravidla pro jednotlivé typy zřizovatelů základních škol. Základní vzdělávání  

se uskutečňuje v  konkrétní základní škole podle školního vzdělávacího programu vydaného 

ředitelem této školy. Tento školní vzdělávací program musí být v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem vydaným MŠMT ČR.  

 

Povinná školní docházka začíná nejpozději ve školním roce, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku, pokud mu nebyl udělen odklad. Základní vzdělání získá žák 

úspěšným ukončením vzdělávacího programu základního vzdělávání v základní škole,  

na nižším stupni šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo v odpovídajících ročnících 

osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Přehled celkového počtu dětí,  

které se dostavily k zápisu do 1. ročníku základní školy v letech 2000 – 2019 (před udělením 

odkladů) je uveden v Příloze č. 10. 

 

Statutární město Přerov vykonává územní samosprávu v oblasti základního školství zejména 

zajištěním podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s trvalým pobytem na území 

města, a za tímto účelem zřizuje osm základních škol. Základní školy zřízené statutárním 

městem Přerovem mají právní formu příspěvkové organizace a fungují jako základní školy 

úplné, tedy s prvním i druhým stupněm. Všechny základních školy vykonávají činnost 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družiny. Příspěvková organizace 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 navíc 

vykonává činnost mateřské školy, zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna  

a školského zařízení pro zájmové vzdělávání - střediska volného času, typu dům dětí  

a mládeže.  

 

Pro splnění zákonné povinnosti zajistit plnění povinné školní docházky na svém území, 

vydalo Zastupitelstvo města Přerova Obecně závaznou vyhlášku (dále OZV) č. 5/2013  

o školských obvodech spádových základních škol, v platném znění. Tato OZV stanovila 

každé základní škole její spádový obvod vymezený ulicemi města Přerova a garantuje 

každému narozenému dítěti v Přerově místo v základní škole. Existence OZV nijak 

neomezuje právo rodičů na výběr základní školy dle jejího zaměření. Tento fakt podtrhuje  

i skutečnost, že základní školy zřizované statutárním městem Přerovem mají ve školském 

rejstříku zapsanou dostatečnou maximální kapacitu. Kapacita jednotlivých základních škol 
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Hranická
13%

Boženy Němcové
5%

Trávník
21%U tenisu

17%

Za mlýnem
11%

Želatovská
9%

Svisle
11%

Velká Dlážka
13%

byla nastavena dle počtu žáků v době vzniku školského rejstříku, tedy kolem roku 1996. 

Následně musely jednotlivé školy reagovat na demografický vývoj, rozhodnutí zřizovatele 

v oblasti sítě základních škol a nejrůznější legislativní změny. Přehled základních škol 

s uvedením kapacit je součástí Přílohy č. 8. Statistické údaje o celkových počtech žáků 

přerovských základních škol za posledních 10 let (Příloha č. 9), o počtech žáků přerovských 

základních škol v jednotlivých ročnících školního roku 2018/2019 (Příloha č. 11)  

a o celkových počtech žáků 1. ročníků v přerovských základních školách (Příloha č. 12)  

jsou uvedeny v přílohách. Přehled průměrného platu pedagogických pracovníků základních 

škol zřízených statutárním městem Přerovem v letech 2017 – 2018 je uveden v Příloze č. 15. 
 

 

Podíl jednotlivých ZŠ na plnění povinné školní docházky v Přerově ve školním roce 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

      

 Školní stravování 
 

Statutární město Přerov se již před lety rozhodlo vyčlenit školní stravování z kompetencí 

ředitelů základních škol a vytvořilo vlastní síť školních jídelen, které byly zřízeny  

jako samostatné právní subjekty ve formě příspěvkových organizací. Hlavním smyslem 

tohoto postupu bylo předání odpovědnosti za kvalitu školního stravování odborníkům  

a nezatěžování ředitelů škol činnostmi nesouvisejícími přímo s výchovně vzdělávacím 

procesem. Model jedné školní jídelny u každé základní školy byl postupně optimalizován  

a ekonomicky zefektivněn až do současného stavu, kdy školní stravování pro žáky všech 

základních škol zajišťuje jedna příspěvková organizace Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30. Tato organizace zahrnuje všechny typy školních jídelen (vývařovna, 

výdejna a školní jídelna), které jsou vybaveny gastronomickými technologiemi vhodnými  

pro jejich specializaci, a dále vlastními silami zajišťuje i rozvoz stravy. Bližší informace  

o školním stravování jsou uvedeny v samostatné kapitole.  
 

 Inkluze 
 

Inkluzivní škola přijímá všechny děti bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, rodinnou 

konstelaci, postižení, rasu, příslušnost k menšině a vzdělává je individuálně podle jejich 

potřeb. Existence různorodosti je přitom vnímána jako obohacení a přínos. 
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Základní principy inkluzivního vzdělávání: 

 vzdělávání se odehrává ve spádových školách – ve školách v místě bydliště, 

 děti se vzdělávají se svými vrstevníky, 

 ze společného vzdělávání mají prospěch začleněné děti i jejich spolužáci, 

 učitelé, rodiče i další zainteresovaní spolupracují a mají k dispozici dostatečné  

a odpovídající zdroje, které zohledňují potřeby začleněného žáka, 

 je věnována pozornost podpoře vztahů mezi dětmi. 

Novela školského zákona s platností od 1. září 2016 zavedla nový pojem „Podpůrná 

opatření“ určená dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami,  

která definuje jako nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající 

zdravotnímu stravu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám žáků. Žák má tedy 

ze zákona nárok na podpůrná opatření a zákonnou povinností školy je tato podpůrná 

opatření poskytnout, bez ohledu na to, zda se jedná o běžnou školu nebo o školu speciální. 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy se snaží vytvořit finanční podmínky pro naplnění 

tohoto zákonného ustanovení, ale rozhodující práce spočívá na řediteli každé základní školy 

a jeho pedagogickém sboru. Statutární město Přerov vytváří základním školám vhodné 

materiální podmínky a podporuje (spolufinancuje) jejich zapojování se do dotačních 

programů v této oblasti.  

 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je možné prodloužení základního 

vzdělávání na deset let, kde první stupeň končí šestým ročníkem základní školy. Žáci  

se zdravotním postižením mohou být zařazeni do speciálních tříd na běžných základních 

školách nebo individuálně integrováni do běžných tříd základních škol. Jsou pro ně určeny 

také školy zaměřené primárně na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

 

Každá základní škola zřizovaná statutárním městem Přerovem má vytvořený školní 

vzdělávací program, který charakterizuje její zaměření a hlavní vzdělávací cíle  

a je charakteristická svou vybaveností.  

 

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 
 

Název ŠVP: Škola pro všechny 

 školní poradenské pracoviště (výchovný a kariérový poradce, školní psycholog, 

metodik prevence, speciální pedagog, sociální pedagog – podpora zřizovatelem) 

 včasná péče pro děti předškolního věku (přípravná třída) 

 modernizované odborné učebny 

 rozvoj logického myšlení, poznání technických základů a schopnost řešit problémové 

situace s využitím osvojených vědomostí  

 vytvoření komunikačních schopností a dovedností   

 osvojení základů informatiky a informačních technologií   

 tělesná výchova a výchova ke zdravému životnímu stylu  

 zájmové kroužky 
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Základní škola Přerov, Svisle 13 
 

Název ŠVP: Škola pro každý den 

 výuka angličtiny a informatiky od 1. ročníku 

 polytechnická výchova (plánovaná podpora zřizovatelem), výuka robotiky 

 výchova k finanční gramotnosti a podnikání 

 školní poradenské pracoviště (výchovný a kariérový poradce, speciální pedagog, 

metodik prevence) 

 sportovní všestrannost, výuka netradičních sportů 

 multifunkční sportovní hřiště 

 modernizované odborné učebny – digitalizace výuky 

 zahradní výukový altán a školní arboretum – ekologická výchova 

 zahraniční jazykové exkurze 

 zájmové kroužky 
 

Základní škola Přerov, Trávník 27 
 

Název ŠVP: S Trávníkem máš pro život zelenou 

 vztah k přírodě, okolí a ostatním lidem 

 zdravý životní styl 

 vzájemná spolupráce žáků a rozvoj jejich dovedností 

 všestranný rozvoj každého žáka podle jeho možností  

 příprava pro uplatnění v budoucím životě 

 odborné učebny 

 zájmové kroužky 

 multifunkční venkovní hřiště 
 

Základní škola Přerov, U Tenisu 4 
 

Název ŠVP: Aktivní škola 

 projektové a skupinové vyučování vede žáky ke schopnosti vyhledat, vyhodnotit  

a použít informaci 

 výuka cizích jazyků 

 získávání kompetencí z informačních technologií 

 rozvoj komunikačních dovedností 

 idea soutěživosti a rozvoj duševních kvalit jedince 

 sportovní třídy pro všestranný rozvoj (podpora pedagoga – trenéra zřizovatelem) 

 modernizace odborných učeben 

 zájmové kroužky    

 gymnastická hala (podpora uklízeče a správce haly zřizovatelem) 

 výuka polytechnických předmětů v modernizované učebně dílen a fyziky 

 výuka přírodovědných předmětů v modernizované venkovní učebně 

 

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 
 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Přerov,  

                     Velká Dlážka 5 

 tvorba vztahu ke své škole (moje škola, moji kamarádi, moji učitelé) 



 

 21 

 škola mne naučila zdravě žít 

 škola mne naučila komunikovat s okolím 

 škola mne připravila pro budoucí život 

 jediným zdrojem poznání a zábavy není internet 

 cílem je uplatnit co nejvíce poznatků ve svém životě 

 Fakultní škola Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci – škola 

podporující sport a zdravý životní styl 

 sportovně výkonnostní příprava plavání a volejbalu (podpora výuky plavání 

zřizovatelem) 

 modernizované odborné učebny 

 multifunkční venkovní hřiště 

 zájmové kroužky 

 

Základní škola Přerov, Za Mlýnem 1 
 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Přerov, Za mlýnem 1,   

                        zpracováno podle RVP pro základní vzdělávání 

 rozvoj logického myšlení, schopnost řešit problémové situace s využitím osvojených 

vědomostí  

 vytvoření komunikačních schopností a dovedností, komunikace v alespoň jednom 

cizím jazyce 

 jednou z priorit školy je tělesná výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu 

 moderní člověk potřebuje poznat historii, aby byl schopen vyvarovat se chyb 

z minulosti, kriticky se orientovat v množství informací a vytvářet si své vlastní závěry 

a postoje  

 zprostředkování vnímání světa není jen na základě vědeckých informací,  

ale i smyslových prožitků (prvky estetické, hudební a výtvarné výchovy a základní 

manuální dovednosti z běžných pracovních činností) 

 odborné učebny 

 zájmové kroužky 

 venkovní výukový altán 

 sportovní aktivity zaměřené na míčové hry (1. stupeň) a fotbal (2. stupeň) formou 

pohybových her a disponibilních hodin vedené trenéry a metodiky (podpora trenérů 

fotbalu a házené zřizovatelem) 

 

Základní škola Přerov, Želatovská 8 
 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracován podle RVP  

                      ZV 

 výuka anglického jazyka od prvního ročníku 

 výuka informatiky a výpočetní techniky 

 sportovní spádové třídy se zaměřením na lední hokej (podpora trenérů zřizovatelem) 

 široká nabídka zájmových kroužků 

 aktivní zapojení každého žáka do procesu výuky, program respektuje osobní 

maximum i individuální potřeby žáka 

 vede žáky ke schopnosti učit se a poučit se z chyb 
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 ke splnění úkolů volí učitelé vhodnou motivaci, metody i formy práce, zavádíme 

efektivní metody výuky (skupinové a projektové vyučování), učíme žáky pracovat  

v týmu 

 vzdělává s porozuměním a v souvislostech 

 vede žáky k ohleduplnosti, taktu, učí je žít s ostatními 

 snaží se u žáků rozvíjet schopnost spolupracovat, respektovat práci jiných 

 smyslem učení v etapě základního vzdělávání je vybavení žáka klíčovými 

kompetencemi tak, aby je dokázali znalostí a dovedností prakticky uplatnit v životě 

 provázanost mezipředmětových vztahů a kooperace učitelů vytvářejí příznivé 

podmínky pro efektivní učení 

 vytváření příjemného pracovního prostoru a podmínek pro učení napomáhá 

příznivému pozitivnímu klimatu ve škole 

 rozvíjí spolupráci se zákonnými zástupci, ale i širokou veřejností svou otevřeností, 

diplomacií, vstřícností a taktem 

 umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu, rozsahu a zaměření výuky, metod práce  

a zařazení dalších podpůrných opatření pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných 

 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14  
 

Název ŠVP: Výpravy za poznáním až k lovcům mamutů  

 historicko  - přírodovědné zaměření 

 školní naučná stezka Po stopách lovců mamutů a školní kopec 

 malé školní muzeum lovců mamutů 

 práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 školní poradenské pracoviště (speciální pedagog, výchovný a kariérní poradce, 

metodik prevence) 

 modernizované odborné učebny 

 venkovní výuková učebna 

 rozšířená výuka tělesné výchovy – judo 

 logopedická třída pro žáky se závažnými vadami řeči 

 zájmové kroužky  

 

Soukromá základní škola 
 

Na území statutárního města Přerova provozuje soukromou základní školu společnost 

Soukromá základní škola Acorn′s & John′s school s.r.o., jejímž jednatelem  

je pan Stanislav Žalud. Soukromá základní škola je provozována v objektu Máchova 3  

a v objektu U Bečvy 2 a je zřízena jako základní škola úplná, tedy s prvním i druhým 

stupněm základní školy. Dle zahajovacího výkazu je do základní školy ke 30. 9. 2018 

zapsáno celkem 54 žáků, z nichž je 27 umístěno ve speciálních třídách. Z celkového počtu 

žáků je 31 žáků na 1. stupni a 23 žáků na 2. stupni základní školy. Základní škola vzdělává 

společně žáky bez handicapu a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizace 

vzdělávání je realizována malotřídní formou, kdy jsou vzděláváni společně žáci více ročníků. 

Další informace jsou zahrnuty do samostatné kapitoly věnované školám jiných zřizovatelů 

působících na území města Přerova. 
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5.2 Strategická část 
 

 

Cíl:  Zachovat optimální rozsah sítě základních škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem 

 

Opatření:  

 

1. Podpora a rozvoj základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem 
 

2. Pravidelně sledovat a vyhodnocovat demografický vývoj počtu narozených dětí 

v Přerově 
 

3. Vyhodnotit naplněnost jednotlivých tříd základních škol v souvislosti s realizací změny 

financování regionálního školství  

 

 

 

Cíl:   Podporovat nadstandardní pedagogické služby v Základní škole Přerov,  

Boženy Němcové 16 

 

Opatření:  

 

1. Poskytovat zvýhodněný provozní příspěvek zřizovatele, který je stanoven z průměrného 

počtu 26 žáků na třídu 
 

2. Financovat náklady speciálního pedagoga z prostředků zřizovatele, pokud neexistuje 

jiný využitelný zdroj 
 

3. Financovat náklady školního psychologa z prostředků zřizovatele, pokud neexistuje jiný 

využitelný zdroj 
 

4. Financovat náklady sociálního pedagoga z prostředků zřizovatele, pokud neexistuje jiný 

využitelný zdroj 
 

5. Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště a udržet vysokou úroveň 

individuálního přístupu pedagogických pracovníků k žákům školy, konstatovanou 

v poslední zprávě ČŠI z roku 2017 

 

 

Cíl:  Vytvářet podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami   

  

Opatření:  

 

1. Podporovat zřízení a existenci přípravné třídy napomáhající úspěšnému začlenění dětí 

do základního vzdělávání při ZŠ Boženy Němcové 
 

2. Podporovat zřízení a existenci logopedické třídy pro žáky se závažnými vadami řeči  

při ZŠ a MŠ Hranická 
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3. Dle aktuální potřeby a požadavků vyhodnotit potřebu a podporu zřízení dalších 

speciálních tříd v rámci základních škol 
 

4. Umožnit základním školám vytvářet vhodné materiální a technické podmínky  

pro začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd základních 

škol  

 

 

Cíl:  Rozvíjet přírodní vědy a polytechnické vzdělávání 

 

Opatření:  

 

1. Finančně podporovat základní školy při zajišťování udržitelnosti realizovaných projektů 

ITI – modernizace odborných učeben, dílen a venkovních učeben  
 

2. Umožnit a podpořit realizaci projektů základních škol zaměřených na polytechnické 

vzdělávání a přírodní vědy prostřednictvím spolufinancování 

 
 

 

Cíl:  Podporovat základní školy profilující se svým sportovním zaměřením 

nebo činností sportovních tříd    

 

Opatření:  

 

1. Pokračovat ve finanční podpoře pozic trenérů, kteří působí na ZŠ Želatovská (hokej), ZŠ 

Za Mlýnem (fotbal, házená), ZŠ U Tenisu (sportovní všestrannost)  
 

2. Poskytovat finanční prostředky ZŠ Velká Dlážka na úhradu sportovní přípravy žáků 

v plavání a volejbalu 
 

3. Poskytovat finanční prostředky ZŠ U Tenisu na částečné úvazky správce a uklízeče 

gymnastické haly   
 

4. Umožnit a podpořit realizaci projektů základních škol zaměřených na sportovní zaměření 

prostřednictvím jejich spolufinancování 

 

 

 

Cíl:  Realizovat projekt mediální výchovy žáků základních škol      

 

Opatření:  

 

1. Osvojení mediálních kompetencí žáky, formování způsobilosti žáků kriticky posuzovat 

mediálně šířená poselství, dekódovat v nich hodnotné informace, rozpoznávat negativní 

mediální vlivy především na vlastní osobnost 
 

2. Podpora a finanční spoluúčast zřizovatele na realizaci projektu mediální výchovy žáků 

základních škol 
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Cíl:  Modernizace stavební infrastruktury budov základních škol     

 

Opatření:  

 

1. Usilovat o navýšení finančních prostředků zřizovatele směřujících na modernizaci  

a obnovu stávajících budov základních škol 
 

2. Ve spolupráci s Odborem správy majetku a komunálních služeb zpracovat plán nutných 

oprav páteřních rozvodů budov základních škol 
 

 

Cíl:  Navýšit finanční prostředky do rozpočtu Odboru sociálních věcí  

a školství a rozpočtů základních škol k zajištění běžné údržby  

a oprav budov    

 

Opatření:  

 

1. Při přípravě rozpočtu na daný kalendářní rok zohlednit požadavky odboru v této oblasti  

a tím umožnit ředitelům/ředitelkám základních škol realizovat opravy  

a údržbu budov z vlastních přidělených rozpočtů  
 

2. Získat finanční prostředky na obnovu vnitřního vybavení základních škol (běžné třídy  

a kabinety učitelů)  
 

3. Usilovat o meziroční navýšení rozpočtu pro oblast základního vzdělávání 
 

4. Částky z odpisů movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví nebo hospodaření 

základních škol ponechat školám, nenařizovat odvod do rozpočtu zřizovatele 
 

5. Využití výsledku hospodaření příspěvkových organizací do 75.000 Kč ponechat  

na rozhodnutí ředitele příspěvkové organizace  
 

6. Ponechávat úspory za energie základním školám, a to pro opravy a údržbu budov škol 
 

7. Tento cíl a opatření budou naplňovány v závislosti na možnostech rozpočtu statutárního 

města Přerova pro příslušný kalendářní rok 
 

 
 Cíl:  Rekonstrukce školních hřišť základních škol     

 

Opatření:  

 

1. Postupně dokončit modernizace venkovních hřišť ZŠ Za Mlýnem, ZŠ U Tenisu,  

ZŠ a MŠ Hranická a ZŠ Boženy Němcové 
 

2. Při zpracování projektové dokumentace počítat s vybudováním zázemí pro správce  

a sportující veřejnost (školní hřiště budou zpřístupněna veřejnosti)  
 

3. Zajistit prostředky na údržbu a opravy již vybudovaných a provozovaných hřišť 
 

4. Rozšířením počtu sportovních ploch s revitalizovaným povrchem umožnit aktivní trávení 

volného času občanů města Přerova a podporovat zdravý životní styl  
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Cíl:  Organizovat předávání ocenění „Scholar“  

 

Opatření:  

 

Pokračovat v každoročním předávání sošek Scholara vybraným žákům z každé základní 

školy, kterou zřizuje statutární město Přerov  

 
 

 

Cíl:  Hodnocení základních škol zřizovatelem  

 

Opatření:  

 

Zpracovat nové zásady hodnocení řídící práce ředitelů základních škol zřizovatelem 

 
 

 

Cíl:  Nabídka prázdninového provozu školní družiny  

 

Opatření:  

 

1. Po dohodě s řediteli základních škol nabídnout rodičům otevření některé školní družiny 

v době hlavních prázdnin  
 

2. Využít nabídku sportovních klubů při organizaci náplně školní družiny v době hlavních 

prázdnin  

 
 

 

Cíl:  Účast žáků základních škol na akcích organizovaných statutárním 

městem Přerovem  

 

Opatření:  

 

1. Prohloubení spolupráce základních škol se zřizovatelem při organizování 

společenských, kulturních a sportovních akcí 
 

2. Pokračovat v bližší spolupráci základních škol s domovy seniorů a domovy 

s pečovatelskou službou na principu mezigeneračního setkávání a sdílení zkušeností  

 
 

Cíl:  Podpora základních škol při organizaci akcí a při získávání finančních 

prostředků z jiných zdrojů (dotace)   

 

Opatření:  

 

1. Schvalovat případnou finanční spoluúčast zřizovatele v projektech základních škol 
 

2. Udělovat souhlasy zřizovatele se zapojením základních škol do projektů jiných škol  
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3. Podpora základních škol při získávání dalších zdrojů, včetně sponzorů   
 

4. Pokračovat ve schvalování přijímání peněžitých a nepeněžitých darů dle ustanovení 

zřizovacích listin příspěvkových organizací 
 

5. Podpora základních škol při organizaci akcí 

 

 

 

Cíl:  Předávání zkušeností a příkladů dobré praxe  

 

Opatření:  

 

1. Pravidelná setkávání ředitelů a případně dalších odborných pracovníků základních škol 

ke konkrétnímu tématu nebo činnosti 
 

2. Příklady dobré praxe u učitelů v jiných školách a případně i jiných městech (partnerská 

města zřizovatele) 
 

3. Organizace vzdělávacích akcí pro ředitele a učitele škol 

 

 

 

Cíl:  Podporovat preventivní programy v základních školách   

 

Opatření:  

 

1. Intenzivní spolupráce s Pedagogicko – psychologickou poradnou a Speciálně 

pedagogickým centrem a oblastním metodikem prevence 
 

2. Vyčlenění finančních prostředků zřizovatele na preventivní akce základních škol  

dle jejich výběru 
 

3. Modernizace systémů příchodů a odchodů žáků (přehled a evidence) a posílení 

bezpečnosti vstupů do budov základních škol   
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6 Zájmové vzdělávání 
 

6.1 Analytická část 
 

Zájmové vzdělávání je nedílnou součástí procesu celoživotního učení a právně je ukotveno 

v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), kde je v ustanovení § 111 definováno jako vzdělávání 

poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé 

oblasti.  

 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, 

zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. 

 

Zájmové vzdělávání neposkytuje stupeň vzdělání, ale realizuje aktivity potřebné 

k přirozenému rozvoji osobnosti a je důležitou protiváhou jednostranné zátěže dětí a žáků 

v průběhu vzdělávacího procesu ve škole. Plní funkci výchovnou, vzdělávací, kulturní, 

zdravotní, sociální a preventivní.  

 

Zájmové vzdělávání je souhrnem výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních, 

rekondičních a dalších systematických i jednorázových činností a aktivit, jež směřují 

k aktivnímu a účelnému naplnění volného času, zejména dětí a mládeže. Účastníci 

zájmového vzdělávání, kterými jsou děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní 

zástupci nezletilých účastníků a příp. další fyzické osoby, jsou vedeni k seberealizaci  

a sebepoznávání, k objevování, podpoře a rozvoji vlastních schopností a zájmů. 

 

V návaznosti na novelu školského zákona se mění způsob financování regionálního školství,  

a to i pro školní družiny. Vyhláška č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb.,  

o zájmovém vzdělávání, nově nastavuje některé zpřesňující definice, upravuje organizaci 

školní družiny a stanoví pravidla pro tvorbu oddělení školních družin. Ve vztahu ke změně 

financování byly nastaveny hodnoty PHmax pro školní družiny zřizované územními 

samosprávnými celky nebo svazky obcí a zavádí se definice pojmů pravidelná denní 

docházka, pravidelná docházka, nepravidelná a příležitostná docházka, nejnižší počty 

účastníků v oddělení družiny a zpřesňuje se oblast bezpečnosti a ochrany zdraví  

při zájmovém vzdělávání. Dále se nově stanovuje maximální počet hodin přímé pedagogické 

činnosti financované ze státního rozpočtu, a to v podobě týdenního maximálního počtu hodin 

přímé pedagogické činnosti v závislosti na organizační struktuře školní družiny,  

tj. v závislosti na počtu oddělení školní družiny. PHmax školní družiny se vztahuje ke školní 

družině jako celku u jedné právnické osoby a jeho hodnota závisí na celkovém počtu 

oddělení školní družiny této právnické osoby. Nový systém financování zájmového 

vzdělávání nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.  

 
 

6.1.1 Školní družina    
 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol, 

případně i dětem v přípravné třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném 
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stupni jedné nebo více základních škol speciálních a vykonává svou činnost ve dnech 

školního vyučování a o školních prázdninách.  

 

Ředitel po projednání se zřizovatelem může po dohodě s řediteli jiných školních družin 

zprostředkovat možnost poskytování zájmového vzdělávání účastníků v jiné školní družině  

po dobu přerušení provozu, především v době školních prázdnin. 

 

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy 

přihlášené k pravidelné denní docházce. 
 

Statutární město Přerov nezřizuje školní družiny jako samostatné právní subjekty,  

ale jako součásti každé z osmi základních škol.   

 
 

Počet účastníků v jednotlivých odděleních školní družiny k 31. 10. 2018 

 

Základní škola 

Oddělení ŠD 

Celkem 
počet žáků 

v ŠD 
1. 

odd. 
2. 

odd. 
3. 

odd. 
4. 

odd. 
5. 

odd. 
6. 

odd. 
7. 

odd. 
8. 

odd. 
9. 

odd. 

J.A.Komenského a MŠ, Přerov - 
Předmostí, Hranická 14 26 27 29 30 24 29 20     185 

Přerov, Boženy Němcové 16 23                 23 

Přerov, Svisle 13 29 28 29 30           116 

Přerov, Trávník 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 

Přerov, U tenisu 4 30 30 27 25 30 28 26     196 

Přerov, Velká Dlážka 5 25 20 27 18 22 30       142 

Přerov, Za mlýnem 1 25 27 25 26 19 26 24     172 

Přerov, Želatovská 8 30 23 28 29           110 

Celkem počet účastníků 218 185 195 188 125 143 100 30 30 1214 

           
Zdroj: Ředitelé ZŠ - pravidelná denní docházka ŠD       

   

Počty účastníků pravidelné denní docházky z každého ročníku ZŠ v odděleních školní 

družiny za jednotlivé ZŠ jsou uvedeny v Příloze č. 16.  

 

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

skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné  

nebo obdobné činnosti. Do těchto výdajů se nezapočítávají výdaje na přímé náklady  

na vzdělávání hrazené ze státního rozpočtu a přidělované příslušnému školskému zařízení 

krajským úřadem. Úplata za zájmové vzdělávání je příjmem základní školy.  

 

Dle podkladů jednotlivých základních škol zřizovaných statutárním městem Přerov se 120 % 

průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka pro školní rok 2018/2019 

pohybuje v rozpětí cca od 60 Kč do 270 Kč za 1 kalendářní měsíc. Po projednání  
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se zřizovatelem byla stanovena úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině maximálně  

ve výši 150 Kč za 1 kalendářní měsíc za 1 účastníka.  

 
Přehled počtu účastníků k pravidelné denní docházce do školních družin a výše vybraných úplat  

za zájmové vzdělávaní v jednotlivých základních školách zřizovaných statutárním městem Přerov  

v kalendářním roce 2018 

   

Základní škola 
Počet účastníků  

k 31.10.2018 
Úplata ŠD 2018 

v Kč 

J.A.Komenského a MŠ, Přerov - 
Předmostí, Hranická 14 185              248 595     

Přerov, Boženy Němcové 16 23                16 680     

Přerov, Svisle 13 116              164 250     

Přerov, Trávník 27 270              159 540     

Přerov, U tenisu 4 196              195 600     

Přerov, Velká Dlážka 5 142              171 480     

Přerov, Za mlýnem 1 172              170 200     

Přerov, Želatovská 8 110              123 480     

Celkem základní školy 1214           1 249 825     

   Zdroj: Účetní závěrky jednotlivých ZŠ za rok 2018    

 

 

6.1.2 Školní klub 
 

Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné nebo několika škol a vykonává 

činnost ve dnech školního vyučování. Klub může vykonávat činnost i ve dnech,  

kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin. 

 

Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy, žáky nižšího 

stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře přihlášené k pravidelné denní docházce  

nebo pravidelné docházce. 

  

Statutární město Přerov doposud nezřizuje žádné školní kluby.  

 

 

6.1.3 Středisko volného času, typu dům dětí a mládeže  
 

Středisko volného času, typu dům dětí a mládeže uskutečňuje činnost ve více oblastech 

zájmového vzdělávání. Středisko vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování  

a může vykonávat činnosti ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních 

prázdnin.  
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Činnost střediska je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě 

další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. 

 

Statutární město Přerov je zřizovatelem střediska volného času, typu dům dětí a mládeže, 

které je součástí příspěvkové organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská 

škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14.  

 

Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve středisku nesmí překročit 180 % průměrných 

skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné  

nebo obdobné činnosti. Do těchto výdajů se nezapočítávají výdaje na přímé náklady  

na vzdělávání hrazené ze státního rozpočtu a přidělované příslušnému školskému zařízení 

krajským úřadem. Úplata za zájmové vzdělávání je příjmem jmenované základní školy.  

 

 
Počty účastníků navštěvujících zájmové vzdělávání ve SVČ ZŠ a MŠ Přerov - Předmostí, Hranická 14 
a výše úplaty 

       

Název kroužku 

Počet 
účastníků  

k 
31.7.2017 

Měsíční 
výše 

úplaty 
2017 

 
 Název kroužku 

Počet 
účastníků  

k 31.7.2018 

Měsíční 
výše 

úplaty 
2018 

Mladý ajťák 1 10 150 Kč 
 

 Mladý ajťák  18 180 Kč 

Mladý ajťák 2 18 150 Kč     Angličtina  happy house 6 180 Kč 

Angličtina  happy house 8 150 Kč 
 

 
Angličtina step by step 
step 9 180 Kč 

Angličtina step by step step 11 150 Kč 
 

 Flétnohrátky 8 180 Kč 

Flétnohrátky 6 150 Kč 
 

 Keramika I 13 200 Kč 

Keramika I 14 180 Kč 
 

 Keramika II 7 200 Kč 

Keramika II 14 180 Kč 
 

 
Hra na klávesové 
nástroje (Kreselová) 16 240 Kč 

Keramika III 8 180 Kč 
 

 
Hra na klávesové 
nástroje (Navrátilová) 40 240 Kč 

Hra na klávesové nástroje 
(Kreselová) 15 220 Kč 

 
 

Hra na klávesové 
nástroje (Peřinová) 9 240 Kč 

Hra na klávesové nástroje 
(Navrátilová) 36 220 Kč 

 
 Hra na kytaru 8 200 Kč 

Hra na klávesové nástroje 
(Peřinová) 10 220 Kč 

 
 Míčové hry 6 180 Kč 

Hra na kytaru 5 180 Kč 
 

 
Taneční aerobik smile 
pokročilí 14 250 Kč 

Míčové hry 10 150 Kč 
 

 
Taneční aerobik smile 
začátečníci 16 210 Kč 

Taneční aerobik smile 
pokročilí 11 222 Kč 

 
 Výtvarné činnosti  16 180 Kč 

Taneční aerobik smile 
začátečníci 14 180 Kč 

 
 CELKEM 186 X 

Výtvarné činnosti 1 17 150 Kč 
    Výtvarné činnosti 2 18 150 Kč 
    Zdravotní plavání 9 222 Kč 
    CELKEM 234 X 

     
 
Zdroj: Koordinátor volnočasových aktivit ZŠ J. A. Komenského a MŠ, Přerov - Předmostí, Hranická 14        
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6.2 Strategická část 
 
 

Cíl:    Podpora rozvoje a činností školních družin, součástí základních škol                

zřizovaných statutárním městem Přerovem 

 

Opatření:   

 

1. Nastavení systému podpory činností školních družin statutárním městem Přerovem 
 

2. Podpora účasti dětí ze zájmových kroužků na akcích organizovaných statutárním 

městem Přerovem 

 

 

 

Cíl:  Nabídka činnosti školních družin v době školních prázdnin 

 

Opatření:   

 

Nastavení systému provozu školní družiny v době školních prázdnin dle poptávky zákonných 

zástupců účastníků školní družiny, využití nabídky sportovních klubů při organizaci náplně 

školní družiny  

 

 

 

Cíl:  Nastavení činností školních klubů, součástí základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem 

 

Opatření:   

 

1. Projednání podmínek zřízení školních klubů, součástí základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem   
 

2. Zřízení školních klubů, součástí základních škol zřizovaných statutárním městem 

Přerovem 
 

3. Podpora účasti dětí ze zájmových kroužků na akcích organizovaných statutárním 

městem Přerovem 

 
 

 

Cíl:  Podpora rozvoje a činností střediska volného času, typu dům dětí  

a mládeže, součásti Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, 

Přerov – Předmostí, Hranická 14 zřizované statutárním městem 

Přerovem 

 

Opatření:   

 

Rozšíření nabídky činností střediska volného času s cílem oslovit všechny generace občanů 

města a zajistit jim možnost zájmového vzdělávání  
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Cíl:  Pravidelné mezigenerační setkávání žáků a seniorů  

 

Opatření:   

 

Posilování spolupráce mezi základními školami a  domy s  pečovatelskou službou  

a domovy pro seniory 

 

 

 

Cíl:   Nepřebírat zřizovatelské kompetence ke školským zařízením  

pro zájmové vzdělávání zřizovaným Olomouckým krajem, příp. jinými 

zřizovateli 

 

Opatření:   

 

Nesouhlas s převzetím zřizovatelských kompetencí ke školským zařízením zřizovaným 

Olomouckým krajem, případně jinými zřizovateli z důvodu nárůstu finanční zátěže  

pro statutární město Přerov  
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7 Soukromé a církevní mateřské a základní školy  
 

7.1 Analytická část 
 

Součástí vzdělávací soustavy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mohou být i školy a školská 

zařízení jiných zřizovatelů než jsou obce, svazky obcí, kraje a ministerstva. Na území 

statutárního města Přerova působí následující soukromé nebo církevní školy: 
 

 Soukromá základní škola Acorn′s & John′s school s.r.o., 

 Speciální mateřská škola A & J s.r.o., 

 Mateřská škola A & T s.r.o., 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., 

 Anglicko – česká mateřská škola Daisy, 

 Církevní mateřská škola v Přerově.  

 

7.1.1 Financování soukromých škol a školských zařízení ze státního rozpočtu 
 

Dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním  

a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, se soukromým školám  

(jako právnickým osobám vykonávajícím činnosti škol zapsaných do školského rejstříku) 

poskytuje dotace ze státního rozpočtu, a to prostřednictvím smlouvy uzavřené s  krajským 

úřadem podle uvedeného zákona. Dotace se poskytuje k financování neinvestičních výdajů 

souvisejících s výchovou a vzděláváním ve školách a se službami a vzděláváním,  

které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisí a na běžný 

provoz školy a školského zařízení. Tzn., že dotaci lze použít na krytí mzdových i provozních 

nákladů škol. Společnost se v této smlouvě zaváže k vynaložení celého svého zisku  

za příslušný kalendářní rok na vzdělávání a školské služby. Dotace se poskytuje na školní 

rok. Celkové výdaje za soukromé mateřské a základní školy v letech 2017 - 2019  

jsou uvedeny v Příloze č. 17.  

 

7.1.2 Financování církevních škol ze státního rozpočtu 
 

Školy zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo 

přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, obdrží finanční 

prostředky ze státního rozpočtu dle podmínek školského zákona a to ve stejném rozsahu 

jako školy zřizované ministerstvem (§ 160 odst. 1 písm. a)), s výjimkou výdajů na pořízení  

a zhodnocení dlouhodobého majetku (nevztahuje se na učební pomůcky). Obdrží tedy  

i finanční prostředky na nezbytné neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a školských 

zařízení. 

 

7.1.3 Charakteristika škol jiných zřizovatelů 
 

 Soukromá základní škola Acorn′s & John′s school s.r.o. 

 jednatel společnosti - pan Stanislav Žalud   
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 provozována je v objektech Máchova 3 a U Bečvy 2 ve vlastnictví statutárního města 

Přerova  

 je zřízena jako základní škola úplná, tedy s prvním i druhým stupněm základní školy 

 ve školním roce 2018/2019 zapsáno celkem 54 žáků, z nichž je 27 umístěno  

ve speciálních třídách  

 společné vzdělávání žáků bez handicapu a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami formou malotřídek 

 výše úplaty za základní vzdělávání činí 400 Kč/měsíc a za školní družinu je hrazeno 

100 Kč/měsíc 

 u sociálně slabých rodin je výše úplaty snižována na 100 – 150 Kč/měsíc  

 v případě zapsání sourozence je úplata stanovena ve výši 50 % z původní výše 

 

Statutární město Přerov po dobu trvání nájemního vztahu poskytuje jmenované společnosti 

na provozní náklady základní školy, zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družinu)  

a zařízení školního stravování (školní jídelnu – výdejnu) dotaci, a to v roční výši 100.000 Kč, 

přičemž tento závazek končí dnem 31. 8. 2020.  

 

 Speciální mateřská škola A & J s.r.o. 

 jednatelé společnosti - pan Stanislav Žalud a Markéta Jiskrová  

 provozována je v objektech U Bečvy 2 a 3 ve vlastnictví statutárního města Přerova  

 je zřízena jako speciální MŠ pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  

 ve školním roce 2018/2019 je zapsáno ve 2 speciálních třídách 21 dětí  

 výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 400 Kč/měsíc 

 slevy jsou poskytovány ze sociálních důvodů dle dohody a sourozenci hradí 50 %  

ze základní měsíční úplaty 

 povinné předškolní vzdělávání není poskytováno bezplatně 

 

Statutární město Přerov po dobu trvání nájemního vztahu poskytuje jmenované společnosti 

na provozní náklady speciální mateřské školy a zařízení školního stravování (školní jídelnu – 

výdejnu) dotaci, a to v roční výši 340.000 Kč, přičemž tento závazek končí dnem 31. 8. 2020.  

 

 Mateřská škola A & T s.r.o. 

 jednatelé společnosti - pan Stanislav Žalud a Markéta Jiskrová  

 je provozována ve shodných prostorách jako Speciální mateřská škola A & J s.r.o. 

 ve školním roce 2018/2019 je zapsáno ve 2 běžných třídách 37 dětí  

 výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 550 Kč/měsíc 

 výše úplaty za 2 leté děti činí 600 Kč/měsíc 

 z obou mateřských škol má 6 dětí trvalý pobyt mimo Přerov  

 

Na činnost této mateřské školy neposkytuje statutární město Přerov žádnou dotaci. 

 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. 

 jednatelé společnosti – manželé Věra a Petr Pospíšilovi 

 mateřská škola je provozována v objektu Bajákova 18 ve vlastnictví statutárního 

města Přerov 

 ve školním roce 2018/2019 je zapsáno ve 3 běžných třídách 58 dětí a jedna třída  

je určena pro 2 leté děti 
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 výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 1000 Kč/měsíc a sourozenci hradí  

800 Kč/měsíc 

 povinné předškolní vzdělávání není poskytováno bezplatně 

 5 dětí má trvalý pobyt mimo Přerov 

 

Statutární město Přerov po dobu trvání nájemního vztahu poskytuje jmenované společnosti 

na provozní náklady mateřské školy a zařízení školního stravování (školní jídelnu – výdejnu) 

dotaci, a to v roční výši 350.000 Kč, přičemž tento závazek končí dnem 31. 8. 2020.  

 

 Anglicko – česká mateřská škola Daisy 

 jednatelka společnosti - paní Pavlína Lužová 

 škola se nachází v rodinném domě v místní části Čekyně 

 škola je zapsána od 1. 9. 2017 v rejstříku školských právnických osob a jedná  

se o MŠ rodinného typu 

 maximální kapacita je 15 dětí  

 děti jsou přijímány od 2 let 

 angličtina je používána celý den společně s češtinou 

 výše školného je neměnná po celou dobu docházky a činí 4000 Kč/měsíc  

 

Na činnost této mateřské školy neposkytuje statutární město Přerov žádnou dotaci. 

 

 Církevní mateřská škola v Přerově 

 zřizovatel – Arcibiskupství Olomoucké 

 působí v objektu Přerov, Palackého 2833/17a (centrum SONUS), který není  

ve vlastnictví statutárního města Přerova, 

 škola je zapsána od 1. 9. 2010 v rejstříku školských právnických osob a jedná  

se o MŠ pro rodiny se sympatiemi ke křesťanským hodnotám 

 ve školním roce 2018/2019 je zapsáno 24 dětí v jedné třídě 

 jsou používány prvky Montessori pedagogiky a katecheze 

 výše úplaty za předškolní vzdělávání činí 500 Kč/měsíc  

 povinné předškolní vzdělávání není bezplatné a rodiče hradí 250 Kč/měsíc 

 

Statutární město Přerov poskytuje na provozní náklady (mimo platy apod.) mateřské školy  

a zařízení školního stravování (školní jídelnu – výdejnu) každoroční dotaci ve výši 60.000 Kč 

a to za splnění následujících podmínek: 

- škola bude mít k 1. 9. příslušného školního roku zapsáno alespoň 20 dětí, 

- úplata za celodenní dítě (mimo poslední ročník) bude činit nejméně 80% maximální 

výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených statutárním 

městem Přerovem. 

 

7.1.4 Stravování v soukromých a církevních školách 
 

Statutární město Přerov neuplatňuje u soukromých a církevních mateřských a základních 

škol úhrady provozních nákladů školního stravování dětí a žáků, které vznikají zařízením 

školního stravování zřízeným statutárním městem Přerovem. Školní stravování  

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

základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem.  
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7.2 Strategická část 
 

 

Cíl:  Umožnit provozování soukromých základních a mateřských škol 

v objektech ve vlastnictví statutárního města Přerova 

 

Opatření:  

 

1. Připravit podmínky dlouhodobých nájmů a výpůjček objektů Máchova 3,  

U Bečvy 2 a 3 a Bajákova 18, pro potřeby soukromého základního a předškolního 

vzdělávání  
 

2. Pokračovat v podpoře soukromých a církevních základních a mateřských škol,  

které vhodně doplňují nabídku základních a mateřských škol zřizovaných statutárním 

městem Přerovem   
 

3. Směřování podpory na školy zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí a žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami a vyšším stupněm podpůrných opatření  

nebo dětí mladších 3 let 

 

 

 

Cíl:  Poskytovat stravu dětem a žákům mateřských a základních škol všech 

zřizovatelů za shodných podmínek 

 

Opatření:  

 

Neuplatňovat úhradu provozních nákladů (věcné režie) za školní stravování dětí a žáků 

soukromých a církevních základních a mateřských škol působících v Přerově, pokud 

odebírají stravu ze Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 
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8 Školní stravování   
 

8.1 Analytická část 

V zařízeních školního stravování se dle ustanovení § 119 zákona č. 561/2004 Sb.,  

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

uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole.  

Zařízení školního stravování mohou poskytovat školní stravování také v době školních 

prázdnin. Zařízení školního stravování mohou zajišťovat také stravování zaměstnanců škol  

a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu. 

Školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování nebo jiná osoba poskytující 

stravovací služby. Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými vyhláškou  

č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a Nutričním 

doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši. 

 

Rozlišují se tři typy zařízení školního stravování: 

1. Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje a může 

připravovat jídla, která vydává školní jídelna – výdejna 

2. Školní jídelna – vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, která vydává 

školní jídelna – výdejna 

3. Školní jídelna – výdejna v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný 

provozovatel stravovacích služeb. 

 

Statutární město Přerov je zřizovatelem příspěvkové organizace Zařízení školního stravování 

Přerov, Kratochvílova 30. 

 

Jmenovaná organizace má následující organizační členění: 
 

 místo poskytování školských služeb – školní jídelna 

 Přerov, Kratochvílova 30 (sídlo organizace) 

 Přerov - Předmostí, Hranická 14 

 Přerov, U tenisu 4 

 Přerov, Trávník 27 

 Přerov, Za mlýnem 1 

 Přerov, Želatovská 8 

 místo poskytování školských služeb – školní jídelna – výdejna 

 Přerov, Velká Dlážka 5 

 Přerov, Svisle 13 

 místo poskytování školských služeb – školní jídelna – vývařovna 

 Přerov, Kozlovská 44 
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Školní jídelna Školní jídelna -
výdejna

Školní
jídelna -

vývařovna

Hlavní činnost

Doplňková
činnost

Typy zařízení školního stravování v rámci příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 ve školním roce 2018/2019 
 

Typ zařízení 

Místo 
poskytované 

služby 

Kapacita 
typu 

zařízení  
dle ŠR 

Hlavní  
činnost 

Doplňková 
činnost 

Strávníků 
celkem 

% 
naplnění 
zařízení 

Školní jídelna Kratochvílova 3000 886 1086 1972 65,7 

  Hranická 900 602 101 703 78,1 

  Trávník 1000 746 252 998 99,8 

  U Tenisu 1150 958 169 1127 98,0 

  Za Mlýnem 1200 771 177 948 79,0 

  Želatovská 670 294 103 397 59,3 

Školní jídelna celkem 7920 4257 1888 6145 77,6 

Školní jídelna - výdejna Svisle 800 292 37 329 41,1 

  Velká Dlážka  600 433 42 475 79,2 

Školní jídelna - výdejny celkem 1400 725 79 804 57,4 

Školní jídelna - 
vývařovna Kozlovská 450 402 40 442 98,2 

Školní jídelna - vývařovna celkem 450 402 40 442 98,2 
 

Poznámka:  
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 zabezpečuje v hlavní činnosti školní stravování dětí, žáků  
a studentů v době jejich pobytu ve škole a vlastních zaměstnanců, a v doplňkové činnosti zabezpečuje stravování 
zaměstnanců škol a ostatních strávníků (jednotlivců, zaměstnanců firem, seniorů apod.). 

 

Zdroj: MŠMT, ÚIV, rozhodnutí o zápisu do ŠR, ředitelka ZŠS 

 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v rámci své hlavní činnosti zajišťuje 

školní stravování zejména pro děti a žáky mateřských a základních škol a v rámci své 

doplňkové činnosti zajišťuje stravování pro další osoby. 

 
Počty strávníků v hlavní a doplňkové činnosti Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30  

ve školním roce 2018/2019 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, ředitelka ZŠS 
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Školní jídelna  - vývařovna na ul. Kozlovská má certifikát Zdravá školní jídelna, přičemž musí 

v rámci školního stravování splňovat následující kritéria: 

 správné vedení spotřebního koše, 

 sestavování jídelníčku dle pravidel Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši, 

 omezené používání dochucovadel a polotovarů s vyšším stupněm konvenience, 

 poskytnutí prostoru pro inspiraci, edukaci i komunikaci dětem a žákům, 

 jídelna dětem nabízí neslazené nápoje, 

 jídelna je otevřena komunikaci s rodiči. 

Tato vývařovna vaří jídlo pro 6 mateřských škol a 1 základní školu. 
 

Požadavky zdravého školního stravování jsou dodržovány na všech pracovištích zařízení 

školního stravování. 
 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v rámci své hlavní činnosti zajišťuje  

pro děti a žáky přerovských škol i dietní stravování, a to v podobě diety bezlepkové, šetřící, 

diabetické a diabeticko-bezlepkové.  
 

Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování zřizovaných obcí je určena výší 

finančního normativu, který se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených vyhláškou 

č. 107/2005  Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, podle cen potravin 

v místě obvyklých. Tuto úplatu (cenu za potraviny) hradí zákonný zástupce dítěte nebo žáka. 

Mzdové náklady školního stravování hradí stát, věcné (provozní) náklady školního stravování 

hradí zřizovatel zařízení školního stravování. Výdaje na provoz a finanční prostředky  

na investiční výdaje a provoz Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v letech 

2017 – 2019 jsou součástí Přílohy č. 18. Přehled průměrného platu provozních zaměstnanců 

v příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v letech 

2017 – 2018 je uveden v Příloze č. 19. 
 

 

8.2 Strategická část 
 

 

Cíl: Udržení efektivního nastavení Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 

 

Opatření:  

 

Sledování aktuálních počtů strávníků na jednotlivých místech poskytovaných služeb 

jmenovaného zařízení a v případě potřeby projednání možných racionalizačních opatření 

v orgánech města 

 

 

Cíl: Modernizace a obnova vybavení všech typů jídelen spadajících  

pod Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30    

 

Opatření:  

 

1. Sestavení plánu obnovy vybavení jednotlivých provozů školních jídelen Zařízení školního 

stravování Přerov, Kratochvílova 30 
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2. V návaznosti na možnosti rozpočtu statutárního města Přerova usilovat o navýšení 

finančních prostředků na plnění plánu obnovy uvedeného v bodě 1 

 

 

Cíl: Modernizace stavebních součástí všech typů jídelen spadajících  

pod Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30    

 

Opatření:   

 

1. Sestavení plánu obnovy stavebních součástí jednotlivých provozů školních jídelen 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 
 

2. V návaznosti na možnosti rozpočtu statutárního města Přerova usilovat o navýšení 

finančních prostředků na plnění plánu obnovy uvedeného v bodě 1  

 

 

 

Cíl:  Zachování a rozvoj poskytování dietního stravování pro děti a žáky 

přerovských škol  

 

Opatření:  

 

1. Pokračovat v zajištění dietního stravování pro děti a žáky přerovských škol 
 

2. Rozšíření nabídky dietního stravování dle poptávky strávníků    

 

 

 

Cíl:  Pokračovat v zapojení Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 do projektu Zdravá školní jídelna    

 

Opatření:  

 

Pokračovat v postupném zavádění co největšího množství z kritérií projektu Zdravá školní 

jídelna do běžného provozu všech jídelen Zařízení školního stravování Přerov,  

Kratochvílova 30  

 

 

 

Cíl: Zdravá svačina do základních škol  

 

Opatření:  

 

1. Zmapování zájmu zákonných zástupců žáků o možnost zakoupení svačiny připravené 

školní jídelnou na zásadách zdravé výživy přímo v prostorách základních škol 
 

2. Zajištění svačin do základních škol   
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Cíl:  Posilování doplňkové činnosti Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30 

   

Opatření:  

 

V případě poklesu počtu strávníků v hlavní činnosti hledání dalších možností nárůstu počtu 

strávníků v doplňkové činnosti zařízení 

 

 

 

Cíl:  Zajištění kvalitního personálního obsazení školních kuchyní 

 

Opatření:   

 

Hledání motivačních nástrojů pro zajištění personálního obsazení jednotlivých provozů 

školních jídelen Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 

 

 

 

Cíl: Organizace ochutnávek připravovaných jídel nejen pro rodiče  

 a zákonné zástupce dětí a žáků     

 

Opatření:  

 

V průběhu školního roku představení možností školního stravování široké veřejnosti  

a prezentace kvality připravovaných pokrmů ve školních jídelnách 

 

 

 

Cíl: Zpestření nabídky školního stravování  

 

Opatření:  

 

Pokračovat v přípravě tematických gastronomických akcí pro strávníky – např. dny evropské 

a světové kuchyně, velikonoční a vánoční menu 

 

 

 

Cíl:  Možnost vstupu dalšího subjektu do školního stravování za účelem  

 zkvalitnění poskytovaných služeb a jídel   

 

Opatření:  

 

Zvážit a projednat možnosti vstupu dalšího subjektu do školního stravování  

s cílem zkvalitnění poskytovaných služeb a jídel   
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OZV  Obecně závazná vyhláška 

PH   Počet hodin výuky v dané škole 

PHmax Maximální počet hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu 

RgŠ ÚSC Regionální školství územně samosprávných celků 

RVP PV  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

SR  Státní rozpočet 

ŠD   Školní družina 

ŠR  Školský rejstřík 

ŠVP  Školní vzdělávací program 
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ZŠS  Zařízení školního stravování  
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Přílohy 
 

Příloha č. 1  Počty narozených dětí s trvalým pobytem v Přerově dle ročníků narození 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu [online] 
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Příloha č. 2  Celkový vývoj počtu žáků v základních školách zřízených statutárním městem Přerov v rozmezí  
    školních roků 2000/2001 – 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu [online] 

  



 

 3 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0 - 2 3 - 5 6 - 14 15 - 18

2015

2017

2019

2021

2023

2025

Příloha č. 3  Předpokládaný vývoj věkové struktury Olomouckého kraje 2015 - 2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat Českého statistického úřadu [online] 
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Příloha č. 4  Přehled mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem ve školním roce 2018/2019 
 

  Název mateřské školy / základní školy a mateřské školy 

Celková 
kapacita MŠ 

dle ŠR 

Optimální 
kapacita 24 
dětí na třídu 

Počet tříd  
v MŠ/ 

speciální 
třída 

Počet zapsaných 
dětí  

k 1. 9. 2018 
 1. Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 90 72 + 14 3 + 1 72 + 14 

 2. Mateřská škola Přerov, Komenského 25 60 46 + 14 2 + 1 46 + 14 

 
3. 

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 
MŠ Přerov, Jasínkova 4 - součást organizace 

94 
178 154 

3,5 82 
154 

 

84 3 72  

4. Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 120 96 4 94  

5. Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 78 64 + 10 3 + 1 64 + 10 

 6. Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 70 68 3 68 

 
7. 

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 50 
134 120 

2 48 
120 

 MŠ Přerov, Na Odpoledni 16 - součást organizace 84 3 72 
 

8. 
Mateřská škola Přerov, Máchova 14 50 

75 72 
2 48 

72 
 MŠ Přerov, Sokolská 26 - součást organizace  25 1 24 
 

9. 
Mateřská škola Přerov, Optiky 14 75 

100 96 
3 72 

96 
 MŠ Přerov – Kozlovice, Grymovská 21 - součást organizace 25 1 24 
 

10. 
Mateřská škola Přerov, U tenisu 2 100 

125 120 
4 96 

115 
 MŠ Přerov – Henčlov, Zakladatelů 9 - součást organizace 25 1 19 
 

11. 
Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61 25 

50 48 
1 22 

42 
 MŠ Přerov – Lověšice, Mírová 19 - součást organizace 25 1 20 
 

12. 

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, 
Hranická 14  X 

256 183 

X X 

181 
 MŠ Přerov – Čekyně, Jabloňová 4 - součást organizace 54 2 48  

MŠ Přerov – Předmostí, Pod Skalkou 13 - součást organizace 150 3,5 85 
 MŠ Přerov – Vinary, Za humny 1 - součást organizace  52 2 48 
 Celkem 1336 1139 + 38 49 + 3 1124 + 38 

  
Zdroj: MŠMT, ÚIV, Rozhodnutí o zápisu do ŠR, statistické výkazy MŠ   
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Příloha č. 5  Celkové výdaje na ODPA 3111 – mateřské školy v letech 2017 – 2019 v Kč 
 
 

Výdaje MŠ - celkem 

Skutečnost za roky 2017 - 2018              
v Kč Plán výdajů pro rok 

2019 *) 

Přepočet na dítě MŠ                                          
v Kč 

2017 2018 2017 2018 

mateřské školy - celkové výdaje 23 232 051,70  14 618 301,63           11 748 300,00                   19 738,36     12 580,29  

z toho výdaje: 
   

    

neinvestiční - na provoz 17 919 196,61  9 648 536,55              9 089 080,00                   15 224,47     8 303,39 

                     - na prádelny 755 974,69  929 462,18              1 122 000,00                        642,29     799,88  

                     - na odpisy nemovitého majetku 367 137,00  378 106,00                 401 295,00                        311,93     325,39  

                     - nerozdělené, společné, ostatní 782 322,00  775 405,00              1 135 925,00                        664,67     667,30  

investiční - příděly do fondů investic 845 818,00  1 408 538,30  0                     718,62     1 212,17 

dotace z jiných zdrojů 2 561 603,40  1 478 253,60  0                  2 176,38     1 272,16 

Celkem 23 232 051,70  14 618 301,63  11 748 300,00                19 738,36     12 580,29  
 
Poznámka: Počet dětí pro školní rok 2017/2018 dle zahajovacího výkazu je 1177 a pro školní rok 2018/2019 je 1162. 

 
*) Pro rok 2019 vychází údaje z původního schváleného rozpočtu 

          

      
 
Zdroj: Závěrečný účet statutárního města Přerova za roky 2017 a 2018, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019 
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Příloha č. 6 Finanční prostředky na investiční náklady mateřských škol zřizovaných statutárním městem  
Přerovem v letech 2017 - 2019 hrazené z fondu investic mateřských škol v Kč 

 
 

Náklady - investiční náklady hrazené z fondu 
investic jednotlivých mateřských škol 

Skutečnost za roky 2017 - 2018                            
v Kč Plán *) 

Přepočet na dítě MŠ                                         
v Kč 

2017 2018 2019 2017 2018 

mateřské školy 845 818,00  1 408 538,30  0  
                   

718,62     1 212,17 

*) Za rok 2019 prozatím nejsou údaje známé       
   

Poznámka:  
V letech 2017 a 2018 se jednalo o tyto konkrétní akce:      

    2017 2018   
  MŠ Komenského - interaktivní projektor                48 400,00         
  MŠ Optiky - kanalizace MŠ Kozlovice              301 393,00         
  MŠ Píšťalka - herní prvek na zahradu MŠ Na odpoledni                65 315,00         
  ZŠ a MŠ Hranická - herní prvky na zahradu MŠ Pod 

skalkou              229 410,00         
  ZŠ a MŠ Hranická - keramická pec MŠ Vinary              100 000,00         
  ZŠ a MŠ Hranická - herní prvky na zahrady MŠ               101 300,00         
  MŠ Máchova 14 - herní prvky na zahrady                   136 194,00       
  MŠ Dvořákova - lanové centrum na zahradu                   137 976,30       
  MŠ Kouřílkova - multifunkční hřiště                   233 244,44       
  MŠ Lešetínská herní prvky na zahradu - lávka                    44 086,00       
  MŠ U tenisu - zahradní altán MŠ Henčlov 

a herní sestava MAX 2 MŠ U tenisu                   200 110,00       
  MŠ Újezdec - herní prvky na zahrady obou MŠ                   156 937,00       
  ZŠ a MŠ Hranická - herní prvky na zahrady MŠ                   143 673,00       
  posílení na opravy a udržování MŠ                   356 317,56       
  

Celkem investiční výdaje v letech              845 818,00                  1 408 538,30       
   

Zdroj: Účetní závěrky MŠ za roky 2017 a 2018 



 7 

Příloha č. 7 Přehled průměrného platu pedagogických pracovníků 
mateřských škol zřízených statutárním městem 
Přerovem v letech 2017 - 2018 (v Kč) 

 

   
   

 

Rok 2017 Rok 2018  

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI MŠ 

Průměrný plat v přerovských MŠ 25 256 27 943 

   

 

Zdroj: Čtvrtletní výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. - 4. čtvrtletí 2017,  
           1. - 4. čtvrtletí 2018
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Příloha č. 8  Přehled základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem ve školním roce 2018/2019 
 
 

  Název základní školy / základní školy a mateřské školy 

Celková 
kapacita ZŠ 

dle ŠR 
Optimální 
kapacita  

Počet žáků  
k 1. 9. 2018 

Počet tříd 
celkem  

Průměr počtu 
žáků ve třídě 

1. 
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - 
Předmostí, Hranická 14  

690 550 476 + 9 21 + 1 22,7 

2. Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 570 400 171 9 19,0 

3. Základní škola Přerov, Svisle 13 750 600 402 18 22,3 

4. Základní škola Přerov, Trávník 27 830 830 798 33 24,2 

5. Základní škola Přerov, U Tenisu 4 690 690 649 28 23,2 

6. Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 562 562 487 19 25,6 

7. Základní škola Přerov, Za Mlýnem 1 750 600 414 19 21,8 

8. Základní škola Přerov, Želatovská 8 650 500 350 17 20,6 

Celkem 5492 4732 3747 + 9 164 + 1 22,8 

       
Zdroj: MŠMT, ÚIV, Rozhodnutí o zápisu do ŠR, statistické výkazy ZŠ 
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Hranická
Boženy

Němcové
Svisle Trávník U tenisu Velká Dlážka Za mlýnem Želatovská

09/10 182 163 474 658 516 491 467 420

10/11 170 149 463 660 544 507 430 393

11/12 170 158 435 651 571 486 412 392

12/13 179 147 427 640 593 513 393 399

13/14 334 179 408 647 584 507 401 418

14/15 354 173 412 678 592 526 376 398

15/16 370 152 423 708 607 532 381 405

16/17 415 184 423 744 658 533 392 392

17/18 456 191 416 781 663 499 414 375

18/19 485 171 402 798 649 487 414 350
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      Příloha č. 9  Celkové počty žáků přerovských ZŠ za posledních 10 let 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, statistické výkazy ZŠ   
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Příloha č. 10 Přehled celkového počtu dětí, které se dostavily k zápisu do 1. ročníku základních škol v letech  
2000 - 2019 (před udělením odkladů) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha č. 11 Počet žáků ZŠ v jednotlivých ročnících školního roku  
2018/2019 

 

 
Zdroj: Vlastní zpracování, statistické výkazy ZŠ 
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Příloha č. 12  Celkové počty žáků 1. ročníků v přerovských ZŠ 
 
 

 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování, statistické výkazy ZŠ 
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Příloha č. 13  Celkové výdaje na ODPA 3113 - základní školy v letech 2017 - 2019 v Kč 
 

      
   

Výdaje ZŠ - celkem 

Skutečnost za roky 2017 - 2018                 
v Kč 

Plán příspěvku  
na provoz 

pro rok 2019 *) 

Přepočet na žáka ZŠ                        
v Kč 

2017 2018 2017 2018 

základní školy - celkové výdaje 29 175 414,78  33 417 069,04           22 647 700,00               7 798,83     8 896,98  

z toho výdaje: 
   

    

neinvestiční - na provoz 18 727 141,00  20 091 366,00           18 624 804,00               5 005,92     5 349,14  

                      - na konektivitu x 2 204 079,00  0   x  586,82  

                      - na soukromou ZŠ 100 000,00  100 000,00  100 000,00            1 923,08     1 851,85  

                      - na odpisy nemovitého     
                        majetku 2 921 524,00  3 185 524,00  3 276 450,00               780,95     848,12  

                      - nerozdělené, společné 65 911,58  111 476,24  646 446,00                 17,62     29,68  

investiční - příděly do fondů investic 99 995,00  3 134 201,00  0                 26,73     834,45  

dotace z jiných zdrojů  7 260 843,20  4 590 422,80  0            1 940,88     1 222,16  

Celkem 29 175 414,78  33 417 069,04           22 647 700,00      x  x 

Poznámka: Počet žáků pro školní rok 2017/2018 dle zahajovacího výkazu činil 3741 a pro školní rok 2018/2019 činí 3756, v soukromé ZŠ ve školním roce   
                   2017/2018 bylo 52 žáků a ve školním roce 2018/2019 je 54 žáků. 
 
*) Pro rok 2019 vychází údaje z původního schváleného rozpočtu         

            
 
 
Zdroj: Závěrečný účet statutárního města Přerova za roky 2017 a 2018, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019  
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Příloha č. 14 Finanční prostředky na investiční náklady základních škol zřizovaných statutárním městem  
Přerovem v letech 2017 - 2019 hrazené z fondů investic základních škol v Kč 

 
 

Náklady - investiční náklady hrazené  
z fondu investic jednotlivých ZŠ 

Skutečnost za roky 2017 - 2018                       
v Kč Plán *) 

Přepočet na žáka ZŠ  
v Kč 

2017 2018 2019 2017 2018 

základní školy 0,00  2 848 340,00  0  
                      
-       758,34  

 
*) Za rok 2019 prozatím nejsou údaje známé       

   
 
Poznámka:  
V letech 2017 a 2018 se jednalo o tyto konkrétní akce:      

                          2017                                2018       

  ZŠ a MŠ Hranická - minitoring ITI                            -                         313 753,00       

  ZŠ Trávník - konektivita ITI                            -                       2 417 217,00       

  ZŠ Želatovská  - PD Dešťovka předfin.                            -                         117 370,00       

  Celkem investiční výdaje v letech                            -                       2 848 340,00       

          
   

 
 
 
 
Zdroj: Účetní závěrky ZŠ za roky 2017 a 2018  
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Příloha č. 15 Přehled průměrného platu pedagogických pracovníků 
základních škol zřízených statutárním městem 
Přerovem v letech 2017 - 2018 (v Kč) 

 
 

   

 

Rok 2017 Rok 2018  

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ 

Průměrný plat v přerovských ZŠ 30 541 33 536 

   
 
 
Zdroj: Čtvrtletní výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. - 4. čtvrtletí 2017,  
           1. - 4. čtvrtletí 2018
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Příloha č. 16 Počty účastníků pravidelné denní docházky z každého ročníku ZŠ v odděleních školní družiny  
za jednotlivé ZŠ 

 

 
ZŠ J.A.Komenského a MŠ, 
Přerov - Předmostí, Hranická 
14 

1. 
oddělení 

2. 
oddělení 

3. 
oddělení 

4. 
oddělení 

5. 
oddělení 

6. 
oddělení 

7. 
oddělení 

8. 
oddělení 

9. 
oddělení Celkem 

1. ročník ZŠ   12 10 10   11       43 

2. ročník ZŠ 13 15 15 10   11       64 

3. ročník ZŠ 12   4 10   7 17     50 

4. ročník ZŠ         24         24 

5. ročník ZŠ 1           3     4 

Celkem počet účastníků 26 27 29 30 24 29 20 0 0 185 

           

ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16 
1. 

oddělení 
2. 

oddělení 
3. 

oddělení 
4. 

oddělení 
5. 

oddělení 
6. 

oddělení 
7. 

oddělení 
8. 

oddělení 
9. 

oddělení Celkem 

1. ročník ZŠ 9                 9 

2. ročník ZŠ 6                 6 

3. ročník ZŠ 5                 5 

4. ročník ZŠ 2                 2 

5. ročník ZŠ 1                 1 

Celkem počet účastníků 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

           

ZŠ Přerov, Svisle 13 
1. 

oddělení 
2. 

oddělení 
3. 

oddělení 
4. 

oddělení 
5. 

oddělení 
6. 

oddělení 
7. 

oddělení 
8. 

oddělení 
9. 

oddělení Celkem 

1. ročník ZŠ 21     22           43 

2. ročník ZŠ   12 20             32 

3. ročník ZŠ 8 16 6 3           33 

4. ročník ZŠ     3 4           7 

5. ročník ZŠ       1           1 

Celkem počet účastníků 29 28 29 30           116 
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ZŠ Přerov, Trávník 27 
1. 

oddělení 
2. 

oddělení 
3. 

oddělení 
4. 

oddělení 
5. 

oddělení 
6. 

oddělení 
7. 

oddělení 
8. 

oddělení 
9. 

oddělení Celkem 

1. ročník ZŠ 19   21       17   18 75 

2. ročník ZŠ   19   20 17     20   76 

3. ročník ZŠ 11 11 9 5 8 3 11 10 12 80 

4. ročník ZŠ       5 5 24       34 

5. ročník ZŠ           3 2     5 

Celkem počet účastníků 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270 

           

ZŠ Přerov, U tenisu 4 
1. 

oddělení 
2. 

oddělení 
3. 

oddělení 
4. 

oddělení 
5. 

oddělení 
6. 

oddělení 
7. 

oddělení 
8. 

oddělení 
9. 

oddělení Celkem 

1. ročník ZŠ   17 20 17           54 

2. ročník ZŠ 22   6 8 29         65 

3. ročník ZŠ 8 9       24 26     67 

4. ročník ZŠ   4       3       7 

5. ročník ZŠ     1   1 1       3 

Celkem počet účastníků 30 30 27 25 30 28 26     196 

           

ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5 
1. 

oddělení 
2. 

oddělení 
3. 

oddělení 
4. 

oddělení 
5. 

oddělení 
6. 

oddělení 
7. 

oddělení 
8. 

oddělení 
9. 

oddělení Celkem 

1. ročník ZŠ         22 23       45 

2. ročník ZŠ 23 20               43 

3. ročník ZŠ     27 18           45 

4. ročník ZŠ 2         7       9 

5. ročník ZŠ                     

Celkem počet účastníků 25 20 27 18 22 30       142 

           

ZŠ Přerov, Za mlýnem 1 
1. 

oddělení 
2. 

oddělení 
3. 

oddělení 
4. 

oddělení 
5. 

oddělení 
6. 

oddělení 
7. 

oddělení 
8. 

oddělení 
9. 

oddělení Celkem 

1. ročník ZŠ 17   18             35 

2. ročník ZŠ   24   23           47 

3. ročník ZŠ         2 26 22     50 

4. ročník ZŠ   3 4 3 17         27 

5. ročník ZŠ 8   3       2     13 

Celkem počet účastníků 25 27 25 26 19 26 24 0 0 172 
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ZŠ Přerov, Želatovská 8 

1. 
oddělení 

2. 
oddělení 

3. 
oddělení 

4. 
oddělení 

5. 
oddělení 

6. 
oddělení 

7. 
oddělení 

8. 
oddělení 

9. 
oddělení Celkem 

1. ročník ZŠ 18   15             33 

2. ročník ZŠ 12   13             25 

3. ročník ZŠ   13   19           32 

4. ročník ZŠ   10   6           16 

5. ročník ZŠ       4           4 

Celkem počet účastníků 30 23 28 29 0 0 0 0 0 110 

            
 
 
Zdroj: Ředitelé ZŠ 
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Příloha č. 17  Celkové výdaje za soukromé mateřské a základní školy v letech 2017 – 2019   
 
 

Celkové výdaje za soukromé mateřské školy v letech 2017 - 2019 v Kč 
      

   

Výdaje MŠ - soukromé MŠ 

Skutečnost za roky 2017 - 2018  
v Kč 

Plán výdajů pro rok 
2019 v Kč*) 

Přepočet na dítě MŠ  
v Kč 

2017 2018 2017 2018 

mateřské školy - celkové výdaje 763 333,00  750 000,00  750 000,00       7 133,95     7 352,94  

z toho : 
   

    

                        - na soukromou speciální MŠ 340 000,00  340 000,00         340 000,00        14 782,61     16 190,48  

                        - na soukromou MŠ 350 000,00  350 000,00         350 000,00          5 737,70     6 034,48  

                        - na církevní MŠ 73 333,00  60 000,00           60 000,00          3 188,39     2 608,70  

Celkem 763 333,00  750 000,00  750 000,00       7 133,95     7 352,94  

 
Poznámka: Počet dětí dle zahajovacího výkazu - soukromá MŠ Sluníčko s.r.o., Bajákova ve školním roce 2017/2018 celkem 61 dětí a ve školním roce 2018/2019 celkem 58 dětí,  
                    Speciální MŠ A&J s.r.o. ve školním roce 2017/2018 celkem 23 dětí a ve školním roce 2018/2019 celkem 21 dětí, Církevní MŠ v Přerově ve školním roce 2017/2018  
                  celkem 23 dětí a ve školním roce 2018/2019 celkem 23 dětí. 
 
*) Pro rok 2019 vychází údaje z původního schváleného rozpočtu         
 
Zdroj: Závěrečný účet statutárního města Přerova za roky 2017 a 2018, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019  

          
 

Celkové výdaje na ODPA 3113 - soukromé  základní školy v letech 2017 - 2019 v Kč 
      

   

Výdaje ZŠ - soukromé ZŠ 

Skutečnost za roky 2017 - 2018  
v Kč 

Plán výdajů pro rok 
2019 v Kč*) 

Přepočet na žáka ZŠ  
v Kč 

2017 2018 2017 2018 

základní školy - celkové výdaje 100 000,00  100 000,00  100 000,00       1 923,08     1 851,85  
 
Poznámka: Počet žáků dle zahajovacího výkazu - soukromá ZŠ Acorn´s & John´s school s.r.o. ve školním roce 2017/2018 celkem 52 žáků a ve školním roce 2018/2019 celkem  
                  54 žáků. 
 

*) Pro rok 2019 vychází údaje z původního schváleného rozpočtu         
 
Zdroj: Závěrečný účet statutárního města Přerova za roky 2017 a 2018, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019  
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Příloha č. 18 Výdaje na provoz a finanční prostředky na investiční výdaje a provoz příspěvkové organizace 
Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v letech 2017 - 2019 v Kč 

 
Výdaje na provoz příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30 v letech  

2017 - 2019 v Kč 
 

Výdaje - neinvestiční 

Skutečnost za roky 
2017 - 2018         

Plán 
příspěvku 
na provoz  

pro rok 
2019  2017 2018 

Zařízení školního stravování 6 195 100  6 120 199  6 325 000  

Celkem neinvestiční výdaje 6 195 100  6 120 199  6 325 000  

        

Poznámka: Pro rok 2019 vychází údaje z původního schváleného rozpočtu. 
   

     
Zdroj: Závěrečný účet statutárního města Přerova za roky 2017 a 2018, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019 
 
 
 
 

Finanční prostředky na investiční výdaje příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov,  
Kratochvílova 30 v letech 2017 - 2019 v Kč 

 

    

Výdaje - investiční 

Skutečnost za roky 
2017 - 2018         

Plán 2019 2017 2018 

Zařízení školního stravování 0  0  0  

Celkem investiční výdaje 0  0  0  

        
Poznámka: Pro rok 2019 vychází údaje z původního schváleného rozpočtu. 

            
 
 
Zdroj: Závěrečný účet statutárního města Přerova za roky 2017 a 2018, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019  
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Finanční prostředky na investiční výdaje příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Přerov,  
Kratochvílova 30 v letech 2017 - 2019 hrazené z fondu investic organizace v Kč  

 

    

Výdaje - investiční hrazené z fondu investic organizace 

Skutečnost za roky  
2017 - 2018     

Plán 2019 2017 2018 

Zařízení školního stravování: 

elektrický kotel pracoviště Hranická 108 622,0      

elektrický kotel pracoviště Kozlovská 101 605,0      

pánev sklopná elektrická pracoviště Kozlovská 79 549,0      

salátový bar pracoviště Kratochvílova 58 400,0      

univerzální robor pracoviště Kratochvílova 148 579,0      

změkčovač automatický pracoviště Trávník 54 145,0      

mycí stroj pracoviště Trávník 285 643,0      

krouhač zeleniny pracoviště Velká Dlážka 63 781,0      

plynový kotel pracoviště Velká Dlážka 125 959,0      

konvektomat pracoviště Za mlýnem 404 707,0      

kotel plynový pracoviště Želatovská 122 644,0      

konvektomat pracoviště Hranická   433 867,5    

konvektomat pracoviště Kratochvílova   395 721,0    

kotel elektrický pracoviště Kratochvílova   124 849,0    

plynový kotel pracoviště Svisle   123 415,0    

plynový sporák pracoviště Svisle   47 414,0    

pánev plynová pracoviště Trávník   135 105,0    

mycí stroj pracoviště Hranická     350 000,0  

kotel plynový pracoviště Kratochvílova     250 000,0  

konvektomat pracoviště Trávník     450 000,0  

Celkem investiční výdaje 1 553 634,0  1 260 371,5  1 050 000,0  

        

     

Zdroj: Účetní závěrky ZŠS za roky 2017 a 2018   
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Zdroj: Závěrečný účet statutárního města Přerova za roky 2017 a 2018, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Finanční prostředky na provoz a investiční výdaje příspěvkové organizace Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30 v letech 2017 - 2019 v Kč 

    

 
2017 2018 Plán 2019 

Výdaje na Zařízení školního stravování celkem 6 195 100  6 120 199  6 325 000  

        

Poznámka:  
Jedná se o součty finančních prostředků na provoz a investiční výdaje, poukázaných Zařízení školního stravování Přerov, 
Kratochvílova 30 na ostatní výdaje vztahující se k těmto organizacím, hrazené statutárním městem Přerov bez výdajů 
hrazených z fondu investic ZŠS. 

        
        



 23 

Příloha č. 19  Přehled průměrného platu provozních zaměstnanců  
v příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování 
Přerov, Kratochvílova 30 v letech 2017 - 2018  

  
 

   

 

Rok 2017  
(v Kč) 

Rok 2018  
(v Kč) 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI 

Zařízení školního stravování 16 763 19 191 

 
 
Zdroj: Čtvrtletní výkaz P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za 1. - 4. čtvrtletí 2017,  
           1. - 4. čtvrtletí 2018 
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