
Pořadové číslo:  26/9 

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 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: 

Využití montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti a samostatnosti dítěte – 

dotace 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a 

subjektem AJORODINKA mateřská škola, o.p.s., IČ 25990425, se sídlem Želatovská 

2617/12, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci projektu „Využití Montessori 

pedagogiky pro zlepšení připravenosti a samostatnosti dítěte“. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2022. 

 

2 pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

    Dotační program B 

  

353,8 -55,0 298,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a 

pomoc ostatním skupinám 

obyvatelstva 

2,0 +55,0 57,0 

 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Stanovisko Rady města Přerova bude sděleno na zasedání zastupitelstva. 

 

Odbor sociálních věcí a školství 

Odbor sociálních věcí a školství doporučuje poskytnutí dotace subjektu AJORODINKA mateřská 

škola, o.p.s.   

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem předloh do orgánů města. Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu za účelem poskytnutí výše uvedené dotace, a to ze   zdrojů  Dotačního 

programu B. Závazný ukazatel se nemění. 

 

Důvodová zpráva: 

AJORODINKA mateřská škola, o. p. s. (dále jen „AJORODINKA“) požádala dne 13. května 2022 

o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč v rámci Dotačního programu statutárního města Přerova, 

Dotačního programu B, v oblasti SOC–B, na realizaci projektu Využití Montessori pedagogiky pro 

zlepšení samostatnosti dítěte.   

AJORODINKA mateřská škola, o. p. s. vznikla v roce 2014, kdy vznikla nejprve miniškolka pro 6 dětí 

na ulici Želatovská 12, která se později transformovala na dětskou skupinu pro 10 dětí s názvem 

Šťastné dítě, šťastná rodina. Postupem času, na základě zvyšující se poptávky ze strany rodičů vznikla 

druhá dětská skupina Jasínka, která slouží dětem od 4 do 7 let věku. 

  

AJORODINKA mateřská škola, o.p.s. rozšiřuje nabídku předškolního vzdělávání ve městě v oblasti 

alternativního výchovně vzdělávacího procesu - děti se zde vzdělávají v souladu s principy Montessori 

pedagogiky vycházející z projevu a potřeb dítěte v různých fázích vývoje, což klade vysoké nároky 

na připravenost prostředí a proškolený personál. 

  

Od roku 2022 rozšířila AJORODINKA výuku v dětských skupinách o polytechnickou výuku, kterou 

provozuje v upravených prostorách bývalé kočárkárny. Zařazení polytechnické výuky přineslo také 

zvýšené náklady na pořízení vhodných Montessori pomůcek, odpovídajících aktuální věkové skladbě 

dětí ve skupinách.  

  

AJORODINKA reaguje na aktuální dění, ovlivněné příchodem migrantů z oblasti vojenského 

konfliktu na Ukrajině. Zástupci organizace se rozhodli pomoci skupině ukrajinských dětí v 

předškolním věku a jejich rodičům a vytvořili pro ně klub vedený v duchu Montessori pedagogiky. Do 

vedení klubu je angažována učitelka MŠ z Ukrajiny, která již má zkušenosti s Montessori 

pedagogikou.  

  

Po skončení provozní doby dětské skupiny mohou děti i jejich rodiče využívat návazné aktivity, 

zájmové kroužky a projekty realizované sesterskou organizací Duha Klub Rodinka. 

  

Subjekt Duha Klub Rodinka v rámci Dotačního programu A v oblasti sociální v roce 2022 obdržel 

dotaci ve výši 12.000 Kč na projekt Spokojená rodina 2022 a dotaci ve výši 14.000 Kč na provoz v 

oblasti volného času.  

 

 


