
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: 

Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. – podmínky školního stravování 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Svobodné školy Přerov – základní 

škola, s.r.o., IČ: 14047357, se sídlem nám. T. G. Masaryka 225/14, Přerov I-Město, v zařízeních 

školního stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 

základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, a to v souladu se schválenou Koncepcí 

rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024 a pod podmínkou zápisu uvedené 

školy do školského rejstříku. 

 

 

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: 

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit navrhované usnesení. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. (dále Svobodná škola) byla zapsána do obchodního 

rejstříku v roce 2021 jako soukromá základní škola. Statutárním orgánem a jednatelem Svobodné 

školy je pan Michal Vodička a škola bude od 1. 9. 2022 zapsána ve školském rejstříku MŠMT. Tímto 

krokem budou splněny zákonné podmínky pro poskytování základního vzdělávání a Svobodná škola 

může realizovat svůj program až do nejvyšší povolené kapacity 100 žáků. Ve školním roce 2022/2023 

bude otevřena 1. až 7. třída s očekávaným počtem 40 žáků.  

  

V současné době jsme obdrželi žádost paní ředitelky Jitky Vrtělové o schválení stejných podmínek pro 

stravování zapsaných žáků do Svobodné školy, jako mají mateřské a základní školy jiných zřizovatelů 

působících na území statutárního města Přerova.  

  

Cena stravy žáka základní školy je v rámci školního stravování hrazena následovně: 

 mzdová režie stravy je hrazena ze státních finančních prostředků určených na přímé náklady na 

vzdělávání, 

 věcná režie stravy je hrazena z finančních prostředků zřizovatele školy,  

 potraviny hradí zákonní zástupci stravovaného dítěte. 

  

Věcnou režii stravy žáků základních škol zřízených statutárním městem Přerovem hradí město ze 

svého rozpočtu prostřednictvím provozního normativu na strávníka – žáka, poskytovaného 

příslušnému zařízení školního stravování zřízenému statutárním městem Přerovem. Shodný postup se 

aplikuje na základě zastupitelstvem schválené Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova 

na období 2019 – 2024 i vůči jiným soukromým školám, zajišťují-li školní stravování v zařízeních 

zřízených statutárním městem Přerovem.  

Svobodná škola tyto podmínky splňuje a schválením navrženého usnesení bude stravování žáků 

zapsaných do této školy postaveno na stejnou úroveň s ostatními školami jiných zřizovatelů.  

 

 


