
Pořadové číslo:  8/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 07.10.2019 

Návrh pro 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 14. 10. 2019 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení 

Název návrhu: 

Zřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině Zařízení školního stravování Přerov, 

Kratochvílova 30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město. Předmětem dodatku 

zřizovací listiny je rozšíření místa poskytovaných školských služeb u typu školského zařízení 

školní jídelna – výdejna o adresu budovy Boženy Němcové 101/16.  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.11.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem žádosti o změnu zařazení u 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, v rejstříku škol a školských zařízení 

vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, za podmínky schválení usnesení v 

bodě č. 1 tohoto usnesení. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor sociálních věcí a školství, Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 a Zařízení školního 

stravování Přerov, Kratochvílova 30: 

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 



Ve školním roce 2019/2020 se Olomoucký kraj zapojil do programu Ministerstva práce a sociálních 

věcí – Obědy do škol, a to v rámci operačního programu potravinové a materiální pomoci, který je 

spolufinancován z prostředků evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).  

  

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 (dále ZŠ B. Němcové) je jediná základní škola zřizovaná 

statutárním městem Přerovem, která nemá ve své budově zřízenu školní jídelnu nebo výdejnu stravy. 

Zapojením se ZŠ B. Němcové do projektu „Obědy do škol“, došlo k značnému nárůstu počtu žáků 

školy, kteří začali odebírat školní stravu a jsou nuceni docházet přes frekventovanou ulici Palackého 

do školní jídelny Kratochvílova 30. V rámci zajištění co nejvyšší bezpečnosti zejména žáků z 

přípravné třídy a 1. stupně základní školy, je třeba zřídit výdejnu stravy přímo v prostorách ZŠ B. 

Němcové. 

  

Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí v Přerově dojde k vybudování školní jídelny - výdejny v 

části stávající školní cvičné kuchyňky. Školní jídelna - výdejna bude dle platných předpisů oddělena 

sádrokartonovou přepážkou, která nebude ukotvena do stropu tak, aby vznikla samostatná větratelná 

místnost se dvěma výdejními okénky avšak zároveň aby nedošlo ke změně požárních okrsků. Kapacita 

školní jídelny – výdejny bude cca 30 žáků. ZŠ B. Němcové požádá Stavební úřad v Přerově o 

rekolaudaci části nebytových prostor cvičné kuchyňky na školní jídelnu – výdejnu stravy, zároveň 

zůstane zachován prostor i jako cvičná kuchyňka pro žáky. Náklady na stavební úpravy budou hrazeny 

z rozpočtu ZŠ B. Němcové. 

  

Po schválení dodatku zřizovací listiny ZŠS Kratochvílova Zastupitelstvem města Přerova, uzavře ZŠ 

B. Němcové se ZŠS Kratochvílova smlouvu o výpůjčce k nebytovým prostorám, v nichž vznikne 

školní jídelna - výdejna. ZŠS Kratochvílova má již v současné době zařazeny v rejstříku škol a 

školských zařízení dvě školní jídelny – výdejny (ZŠ Velká Dlážka a ZŠ Svisle) a prostřednictvím 

žádosti o změnu zařazení dojde k rozšíření tohoto typu školní jídelny o ZŠ B. Němcové.  

  

ZŠS Kratochvílova bude zajišťovat přípravu stravy, rozvoz a svoz, výdej stravy i dozor vlastními 

zaměstnanci a bude odpovídat za vybavení školní jídelny – výdejny ZŠ B. Němcové dle platných 

hygienických předpisů.  

  

Vznik školní jídelny – výdejny přímo v prostorách ZŠ B. Němcové přispěje ke zvýšení bezpečnosti 

nejmenších žáků základní školy a odstraní časově náročnější přesuny do školní jídelny ZŠS 

Kratochvílova. Dle aktuálního sdělení ředitelky školy je zapsáno ke stravování cca 130 žáků školy, a 

to jak financovaných ze shora uvedeného projektu, tak i hrazených zákonnými zástupci žáků.  

 

 


