
Zápis č. 1 

z jednání Komise pro školství Rady města Přerova 

ze dne 11. 01. 2023 

 

Přítomni:       

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.     

Mgr. Dagmar Bouchalová 

Mgr. Zdeněk Navrátil 

Mgr. Pavla Kadaníková 

Mgr. Jaroslav Krejčí          

 

Hosté: 

Michal Zácha  - OMLUVEN 

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek - OMLUVEN 

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Představení členů komise a hostů 

3. Seznámení s vnitřním předpisem o ochraně osobních údajů, prohlášení o mlčenlivosti 

4. Legislativa – jednací řád komisí 

5. Harmonogram jednání na kalendářní rok 2023  

6. Rámcový program činnosti na období 2022 - 2026  

7. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

8. Závěr  

 

 

 

Zápis: 
 

1. Zahájení - proběhlo až po příchodu všech členů komise.  

 

Předseda komise Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. zahájil jednání prohlášením o jeho řádném 

svolání a zjištěním usnášeníschopnosti. Na základě počtu členů dle prezenční listiny bylo 

konstatováno, že komise je usnášeníschopná. Byli přivítáni přítomní hosté. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o programu jednání. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – navrhl znění usnesení: 

 



Komise pro školství po projednání schvaluje program 1. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

2. Představení členů komise a hostů 

 

Předseda komise, členové komise, organizační pracovník a hosté se stručně představili. 

 

3. Seznámení s vnitřním předpisem o ochraně osobních údajů, prohlášení o mlčenlivosti 

 

Vnitřní předpis č. 7/2018 vydaný Radou města Přerova o ochraně osobních údajů byl členům 

komise zaslán elektronicky k seznámení. Členové komise podepsali prohlášení o mlčenlivosti. 

 

4. Legislativa – jednací řád 

 

Členové komise byli seznámeni s Jednacím řádem komisí Rady města Přerova účinného  

od 1. 4. 2019. 

Předseda komise vyzval členy k připomínkování jednacího řádu, z důvodu jeho aktualizace. 

Navrhl, aby byl upraven seznam zkratek Komisí – došlo k rozdělení Komise pro školství a sport 

na dvě nové komise, a to na Komisi pro školství a Komisi pro sport. 

 

Předseda komise nechal zvolit pověřeného člena komise, který bude v jeho nepřítomnosti řídit 

Komisi po nezbytně nutnou dobu. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – navrhl znění usnesení: 

 

Komise pro školství po projednání volí pana Mgr. Zdeňka Navrátila jako pověřeného člena 

Komise, který v době nepřítomnosti předsedy řídí Komisi po nezbytně nutnou dobu.   
 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – zvoleno 

 

 

5. Harmonogram jednání na rok 2023 

 

Jednání Komise pro školství se budou konat 1x měsíčně, a to v termínech před zasedáním Rady 

města Přerova, aby bylo možné včas předkládat případné návrhy a stanoviska. Navržené 

termíny: 25. 1. 2023, 8. 3. 2023, 5. 4. 2023, 17. 5. 2023, 14. 6. 2023, 13. 9. 2023, 11. 10. 2023, 

1. 11. 2023 a 6. 12. 2023. 

 

Členové komise se shodli na konání jednání vždy ve středu od 15.30 hodin. 

 

Příští jednání komise se uskuteční dne 25. 1. 2023 od 15.30 hodin. Pozvánka bude rozeslána 

e-mailem. 

 

6. Rámcový program činnosti na období 2022 – 2026 

 

Rámcový program byl členům komise zaslán elektronicky, předseda komise vyzval členy 

k připomínkování a k doplnění. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o Rámcovém programu činnosti na období 2022 - 2026. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – navrhl znění usnesení: 



Komise pro školství po projednání schvaluje Rámcový program činnosti na období 2022 - 2026. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

7. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

 

Informoval přítomné o vyhodnocení strategického dokumentu Koncepce rozvoje školství 

statutárního města Přerova na období 2019 – 2024 a přípravě strategického dokumentu 

Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2025+ a vyzval přítomné 

k připomínkám, které budou řešit na příštích jednání komise.  

 

Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 2024: 

 
Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova - Město Přerov (prerov.eu) 
 
K jednotlivým bodům Rámcového programu činnosti na období 2022 – 2026 proběhla diskuse.  
Byla diskutována oblast: 
 
Profilace mateřských a základních škol ve vazbě na udržitelnost a finanční prostředky. Cílem by měla 
být podpora zaběhnutých a žádaných profilací.  Profilace škol a s tím spojené žádané finanční krytí vždy 
podléhá schválení v orgánech města (Rady města Přerova a Zastupitelstva města Přerova).  
 
Školního stravování - v oblasti školního stravování jsou v současné době vyhlášeny dotační tituly, 
komise bude podporovat cíle vedoucí k udržení a rozšíření kvality stravování.  
 
Modernizace a obnova objektů mateřských a základních škol a jejich vybavení – bylo upozorněno, 
 že školy mnohdy mají zateplenou budovu, ale vnitřní prostory, zejména rozvody elektřiny, vody, 
sociální zařízení, vnitřní vybavení školy jsou zastaralé, mnohdy i původní. Bylo rovněž zmíněno, 
 že se připravují dotační tituly, kde by měly být zvýhodněny právě regiony mimo Prahu. Padlo vyjádření 
i k platbám za energie. V současné době jsou ceny energií pro školy vysoutěženy za výhodnou cenu  
a jsou finančně kryty. V budoucnosti v případě nárůstu ceny za energie by se finanční stránka aktuálně 
řešila. Bylo zmíněno, že školy mají topit a udržovat teploty v prostorách školy dle platné vyhlášky.    
 
Soukromé a církevní školy a jejich podpora – komise se během funkčního období bude zabývat 
prodloužením nájmu soukromých škol a podporou církevního školství ve městě. V této oblasti byla 
zmíněna problematika zápisů do škol obecně a možnost využití digitalizace přihlášek  
do mateřských škol (např. Praha již běžně využívá).  U nás je situace odlišná než v Praze – u zápisů  
do mateřských škol je nastavena spádovost pro všechny mateřské školy jako území města Přerova.  
U základních škol je spádovost nastavena po ulicích města.   
 
Předseda stručně seznámil členy komise s usnesením Rady města Přerova v oblasti školských 
záležitostí.      

 

 

8. Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.30 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 25. 1. 2023 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul. 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/skolstvi/aktuality-z-oblasti-skolstvi/koncepce-rozvoje-skolstvi-statutarniho-mesta-prerova.html


V Přerově 11. 1. 2023 

 

Zapsala: Jitka Sotorníková 

 

 

 

 
                  Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

                předseda komise 
 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 1. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení  

z 1. jednání Komise pro školství Rady města Přerova 

ze dne 11. 01. 2023 

 

 

 

 

Usnesení: 
 

 

Předseda komise nechal hlasovat o programu jednání. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – navrhl znění usnesení: 

 

KSS/1/1/2023: Komise pro školství po projednání schvaluje program 1. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

Předseda komise nechal zvolit pověřeného člena komise, který bude v jeho nepřítomnosti řídit 

Komisi po nezbytně nutnou dobu. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – navrhl znění usnesení: 

 

KSS/1/2/2023: Komise pro školství po projednání volí pana Mgr. Zdeňka Navrátila jako 

pověřeného člena Komise, který v době nepřítomnosti předsedy řídí Komisi po nezbytně 

nutnou dobu.   
 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 1 – zvoleno 

 

 

Předseda komise nechal hlasovat o Rámcovém programu činnosti na období 2022 - 2026. 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – navrhl znění usnesení: 

 

KSS/1/3/2023: Komise pro školství po projednání schvaluje Rámcový program činnosti na 

období 2022 - 2026. 

 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

V Přerově 11. 1. 2023 

 

Zapsala: Jitka Sotorníková  

 

 
                 Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.  

                      předseda komise 


