
Pořadové číslo:  26/8 

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 29.08.2022 

Návrh pro 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 5. 9. 2022 

Zpravodaj:  Mgr. Petr Kouba, 1. náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Základní škola Přerov, U tenisu 4 – změna podmínek sportovní zaměření    

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje úpravu pravidel a rozsahu financování nákladů učitele tělesné výchovy (s osvědčením 

nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 9/2022 – 8/2023, příspěvkové organizace 

Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4, dle 

důvodové zprávy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2022 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova: 

projednala danou záležitost na své 91. schůzi konané dne 25. 8. 2022 a usnesení bude sděleno na 

zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

 

Odbor sociálních věcí a školství a Základní škola Přerov, U tenisu 4: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit navrhované usnesení.  

 

Odbor ekonomiky:  

Jedná se o účelové prostředky, které lze využít pouze ke stanovenému účelu, pokud se tak nestane je 

nutné je vrátit v plně nevyužité výši do rozpočtu města. Tento postup dodržují všechny organizace v 

případě, že si zajistí financování účelových výdajů z jiných zdrojů.  

 



Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 27. zasedání konaném dne 24. 4. 2017 vzalo na vědomí 

koncepci zaměření ZŠ U Tenisu na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků pro 

období 2018 – 2023. Současně schválilo pravidla a rozsah financování nákladů učitele tělesné 

výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 9/2018 – 8/2023, 

správce haly pro období od 9/2018 – 8/2023 a uklízeče haly pro období 9/2018 – 8/2023 příspěvkové 

organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U 

tenisu 4, dle důvodové zprávy, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za předpokladu finančního 

krytí těchto nákladů v rozpočtu statutárního města Přerova pro příslušný kalendářní rok. 

  

Pracovní pozice učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace) je spojená se zaměřením školy na sportovní všestrannost a rozvoj pohybových 

dovedností žáků a je hrazena z prostředků zřizovatele.  

  

Koncepce umožňuje dětem díky odbornému vedení vytvářet základy pro pozdější trénink. Rozvíjet ty 

pohybové schopnosti a dovednosti, pro které je mladší školní věk senzitivním obdobím. V současné 

době je na ZŠ U Tenisu ve všech ročnících sportovní třída, ve které se vytváří co možná nejlepší 

předpoklady pro pozdější tělesný rozvoj vytvářením široké zásobárny pohybů.  

  

Realizace výuky tělesné výchovy a sportovních aktivit: 

 hodiny tělesné výchovy 

 3 hodiny týdně v rámci povinné výuky vedeny trenérkou za asistence paní učitelky 

 individuální a skupinové práce s dětmi, neustálá kontrola činnosti, odborný dohled 

 lepší kontrola správného provedení, možnost individuálního přístupu 

 sportovní aktivity 

 1 hodina týdně jako nepovinný předmět  

 ráno před výukou nebo po vyučování vedeny trenérkou  

 zdokonalování a procvičování naučených pohybových vzorců, hlavním prostředkem je hra 

   

 Další předpokládaná činnost: 

 Organizace sportovních soutěží a akcí převážně se sportovní tématikou. 

 Předávání zkušeností, metod a forem výuky prostřednictvím nárazových školení. Trenér by 

vystupoval v roli školitele, konzultanta, metodika. 

 Metodická pomoc v hodinách tělesné výchovy pro ostatní učitele prvního stupně. 

 Navázání kontaktu s možnou partnerskou školou, školou se sportovním zaměřením. 

 Vedení volnočasových aktivit pro žáky školy. 

 Další vzdělávání v oblasti nových trendů ve výuce tělesné výchovy a sportovním tréninku dětí 

   

 Dle sdělení ředitele školy ze dne 15. 8. 2022 ve školním roce 2021 – 2022 fungovalo na škole 

celkem 9 tříd se sportovním zaměřením a to 5 tříd na I. stupni a 4 třídy na II. stupni.  

 Na I. stupni se jednalo o celkem 98 žáků a na II. stupni 101 žáků. Škola přijme a zařadí od 

školního roku 2022/2023 do sportovní třídy 1.S celkem 22 žáků a sportovní třídy 6.A 26 žáků. 

   

 Dle ŠVP školy absolvují tito žáci vždy 3 hodiny tělesné výchovy plus 1 hodinu sportovních aktivit 

týdně. 

 Na I. stupni spolupracuje s třídními učiteli trenérka a hodiny TV jsou díky tandemové výuce 

efektivnější a kvalitnější. Především žáci ze sportovních tříd pak reprezentují školu na soutěžích.  

   

 Během posledních dvou let zařazujeme také do výuky TV také jednotky ve spolupráci s externími 

trenéry různých sportů jako například floorbal, volejbal, házená, judo, badminton, basketbal a 

další sporty.  

   



 Pro žáky I. stupně organizujeme pravidelně každý rok 2 cyklovýlety a také lyžařské kurzy.  

 Pro žáky II. stupně připravujeme adaptační kurz, lyžařský kurz a turistický kurz.  

   

 O sportovní třídy je každoročně zájem, což dokazuje také naplněnost jednotlivých tříd. V letošním 

roce se také díky lepším epidemiologickým podmínkám mohly konat talentové zkoušky, což nám 

umožnilo do jednotlivých tříd vybrat ty nejlepší mladé sportovce.  

   

 Zájem rodičů o sportovní třídy probíráme osobně především při samotném zápise do 1. tříd nebo 

během dne otevřených dveří.  

   

 Doposud byla činnost učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné 

specializace) hrazena z prostředků zřizovatele ve výši jednoho plného úvazku, platové zařazení 

pracovníka max. ve 12. platové třídě.  

   

 Pro školní rok 2022/2023 požádal ředitel ZŠ U Tenisu o změnu využití finančních prostředků 

poskytnutých na financování nákladů učitele tělesné výchovy u sportovních tříd na 1. stupni. Od 1. 

9. 2022 bude škola schopna pokrýt část výše uvedeného pracovního úvazku v rozsahu 0,68 (15 

hodin týdně) z přidělených mzdových prostředků ze státního rozpočtu a jen zbývající část tohoto 

úvazku v rozsahu 0,32 (7 hodin týdně) bude nadále hrazena z rozpočtu zřizovatele. 

   

 Tímto opatřením nebude škola nucena ve školním roce 2022/2023 čerpat schválené finanční 

prostředky zřizovatele ve výši cca 400.000 Kč (za období 9-12/2022 cca 135.000 Kč a za období 

1-8/2023 cca 265.000 Kč), které mohou být využity následujícím způsobem: 

   

 cca 150.000 Kč/školní rok – pronájem sportovní haly v blízkosti školy. Hala bude využívána 

pro hodiny tělesné výchovy v době, kdy mají současně tělesnou výchovu 3 skupiny. Dojde ke 

zkvalitnění výuky v rámci celého školního roku (12 hod./týden). 

   

 cca 50.000 Kč/školní rok – mzdy trenérů, kteří navštěvují hodiny TV a zkvalitňují činnost ve 

sportovních třídách. Jde o trenéry florbalu, basketbalu, volejbalu, házené, atletiky, juda a 

dalších sportů. 

   

 cca 200.000 Kč/školní rok – tyto finanční prostředky budou použity na ostatní náklady, (tj. 

zejména náklady spojené s pronájmem sportovišť, nákupem a opravami sportovního vybavení, 

službami a dalšími náklady plynoucími z povahy sportovního zaměření školy).  

   

 Nadále zůstává, že škola dle schválených pravidel financuje z prostředků zřizovatele 

pracovní pozici správce haly a uklízeče.   

 Škola bude nadále částku odboru sociálních věcí a školství vyúčtovávat vždy k 31. 12. příslušného 

kalendářního roku. Potřebné finanční prostředky (vždy v návaznosti na platnou legislativu v 

platové oblasti pro školství) bude odbor sociálních věcí a školství nárokovat při přípravě rozpočtu 

statutárního města Přerova pro každý kalendářní rok. Nevyčerpané finanční prostředky před 

koncem příslušného kalendářního roku budou vždy vráceny do rozpočtu statutárního města 

Přerova.  
 

 

 


