
Pořadové číslo:  19/8 

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 31.05.2021 

Návrh pro 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 7. 6. 2021 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

ZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času  

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. ruší středisko volného času, typu dům dětí a mládeže, které je součástí příspěvkové 

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

14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, ke dni 31. 8. 2021, 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.07.2021 

 

2. schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy J. A. Komenského a Mateřské 

školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – 

Předmostí, Hranická 14. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.07.2021 

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem žádosti o změnu zařazení 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, 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: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na 63. schůzi konané dne 26. 5. 2021 a podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Odbor sociálních věcí a školství a Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – 

Předmostí, Hranická 14: 

doporučují Zastupitelstvu města Přerova schválit výše uvedené usnesení. 

 

Důvodová zpráva: 

Příspěvková organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, 

Hranická 14 (dále jen ZŠ a MŠ Hranická), IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, 

Hranická 14, vykonává dle zřizovací listiny v hlavním účelu i činnost střediska volného času, typu 

dům dětí a mládeže.  
  

Zájmové vzdělávání je ve všech základních školách zřizovaných statutárním městem Přerovem 

zajišťováno prostřednictvím školních družin a jen ZŠ a MŠ Hranická má zřízeno i středisko volného 

času (dále SVČ). V roce 2013 došlo ke sloučení škol v Předmostí a od této doby existuje SVČ při ZŠ a 

MŠ Hranická. Zájemci o jeho činnost byly vždy převážně žáci této školy.  

  

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví typy 

školských zařízení pro zájmové vzdělávání takto: 

a. středisko volného času,  

b. školní klub, 

c. školní družina. 

  

Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřujena 

konkrétní oblast, a to i mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání podle školského zákona. Středisko 

může poskytovat metodickou a odbornou pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám 

a školským zařízením. Středisko má tyto typy: 

a. dům dětí a mládeže, který uskutečňuje činnost ve více oblastech,  

b. stanice zájmových činností zaměřená na jednu oblast. 

  

Ředitelka ZŠ a MŠ Hranická, Mgr. Bc. Věra Václavíčková opakovaně upozorňovala na zhoršující se 

situaci ohledně financování SVČ ze státního rozpočtu. V souvislosti se změnou financování škol a 

školských zařízení ze státního rozpočtu v roce 2020, přistoupil Krajský úřad Olomouckého kraje k 

úpravám krajských normativů financování zájmového vzdělávání.  

  

Normativní rozpočet na rok 2021 je zpracován na počet jednotek výkonu, které organizace vykázala 

ve výkonových výkazech na školní rok 2020/2021. Při rozpisu rozpočtu zohledňuje krajský úřad 

jednotky výkonu do výše jejich povoleného počtu uvedeného ve školském rejstříku. 

  

Normativ je stanoven jako roční objem neinvestičních výdajů celkem, a z toho mzdové prostředky, 

finanční prostředky na zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje připadající na jednotku výkonu 

dle vyhlášky o krajských normativech.  

  

Pro rok 2021 Odbor školství a mládeže (dále OŠM) na základě doporučení Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) pro střediska volného času stanovil krajský normativ na 

jednotku výkonu tzv. potenciálního klienta.  
Před rokem 2020 měla ZŠ a MŠ Hranická finanční prostředky na 3,20 úvazků (2,09 úvazku pedagoga 



a 1,11 úvazku na nepedagoga). V probíhajícím školním roce 2020/2021 má ZŠ a MŠ Hranická, s 

ohledem na nízkou naplněnost SVČ, nárok na přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu k 

pokrytí 0,74 úvazku (0,55 úvazku na pedagoga a 0,19 úvazku na nepedagoga), což je nedostačující pro 

zajištění personálního obsazení kvalifikovanými vedoucími dotčených zájmových útvarů.  

  

Dle zásad financování je rozhodující pro stanovení přidělených úvazků počet evidovaných 

zájemců a množství provozovaných aktivit ve SVČ. Tyto základní ukazatele ve SVČ ZŠ a MŠ 

Hranická klesají. 

  

 2015 – 325 účastníků ve 24 zájmových útvarech 

 2016 – 241 účastníků v 17 zájmových útvarech 

 2017 – 234 účastníků v 18 zájmových útvarech 

 2018 – 186 účastníků ve 14 zájmových útvarech 

 2019 – 157 účastníků ve 12 zájmových útvarech 

 2020 – 122 účastníků v 9 zájmových útvarech 

  

SVČ nabízí rodičům zájmové vzdělávání na vyšší odborné úrovni, ale kroužky ve školní družině 

mají podobnou náplň s výrazně nižší cenou. Rodiče v poslední době dávají přednost pestré nabídce 

kroužků ve školní družině, které jsou finančně podporovány statutárním městem Přerovem a další 

projekty v rámci výzvy Šablony II z MŠMT, jsou často pro děti školních družin povinně zdarma.  

  

SVČ při ZŠ a MŠ Hranická se dle ředitelky organizace potýká s těmito vážnými problémy: 

  

 nízký počet zájemců o nabídku SVČ 

 nedostatek kvalifikovaných vedoucích zájmových kroužků (nízké úvazky) 

 finanční situace rodičů v důsledku pandemie COVID 19 

 velmi podobná nabídka zájmových kroužků ve školní družině 

 neudržitelné pravidelné dofinancování SVČ z finančních prostředků určených pro ZŠ 

  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude ZŠ a MŠ Hranická od školní roku 2021/2022 zajišťovat 

zájmové vzdělávání žáků školy obdobně jako všechny další základní školy zřizované statutárním 

městem Přerovem v rámci mnoha kroužků školní družiny. Zájemci o odbornější a kvalifikovanější 

zájmové vzdělávání dětí a mládeže mohou v Přerově navštěvovat Středisko volného času Atlas a 

BIOS nebo Základní uměleckou školu Bedřicha Kozánka.  

  

Ředitelka Mgr. Bc. Věra Václavíčková má předjednané možnosti pokrytí různých zájmových činností 

spoluprací se Střediskem volného času Atlas a BIOS, které může případně působit i v prostorách ZŠ a 

MŠ Hranická.  

  

Uvedenou záležitostí se zabýval i Výbor místní části Předmostí na svém jednání dne 11. 5. 2021.  

Navrhované zrušení součásti středisko volného času příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hranická se 

projeví i v ustanoveních zřizovací listiny (příloha č. 1), kdy Dodatek č. 8 zřizovací listiny změní znění 

části 4. – „Vymezení hlavního účelu organizace a tomu odpovídajícího předmětu činnosti“ a vyjme 

část ustanovení bodu 4.5. o činnosti střediska volného času, typu dům dětí a mládeže.  

  

Tyto změny je nutné dále promítnout do rejstříku škol a školských zařízení vedeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

 


