
Zápis č. 3 

z jednání Komise pro školství Rady města Přerova 

ze dne 08. 03. 2023 

 

Přítomni:       

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.     

Mgr. Dagmar Bouchalová 

Mgr. Zdeněk Navrátil - OMLUVEN 

Mgr. Pavla Kadaníková 

Mgr. Jaroslav Krejčí          

 

Hosté: 

Michal Zácha   

Mgr. Romana Pospíšilová 

Mgr. Petr Hrbek - OMLUVEN  

 

 

Program: 

 

1. Zahájení  

2. Základní škola Přerov U tenisu 4 – nadstandardní sportovní činnost 

3. Zřízení dětské skupiny při Soukromé mateřské škole Sluníčko, Přerov, Bajákova 18 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

5. Závěr  

 

 

Zápis: 
 

1. Zahájení - proběhlo až po příchodu přítomných 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 členové a hosté. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o programu jednání. 

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

 

Komise pro školství po projednání schvaluje program 3. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 



2. Základní škola Přerov, U tenisu 4 – nadstandardní sportovní činnost 

 

Vedoucí odboru uvedla podrobnosti ve věci koncepce Škola zaměřená na sportovní 

všestrannost a rozvoj pohybových dovedností žáků k předběžnému projednání pokračování 

tohoto zaměření školy. 

Proběhla diskuse k danému tématu.  

 

Předseda komise nechal hlasovat o pokračování a financování nadstandardních sportovních 

činností v Základní škole Přerov, U tenisu 4. 

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

 

Komise pro školství po projednání doporučuje Radě města Přerova schválit pokračování  

a financování nadstandardních sportovních činností v Základní škole Přerov, U tenisu 4  

za předpokladu, že nelze zapojit do financování zdroje státního rozpočtu.   

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

3. Zřízení dětské skupiny při Soukromé mateřské škole Sluníčko, Přerov, Bajákova 18 

Provozovatel soukromé mateřské školy Sluníčko, Přerov, Bajákova 18 požádal statutární město 

Přerov o souhlas se zřízením dětské skupiny při mateřské škole Sluníčko, Přerov, Bajákova 18 

s účinností od 1. 9. 2023.  

 

Předseda komise nechal hlasovat o podpoře zřízení dětské skupiny při soukromé mateřské škole 

Sluníčko, Přerov, Bajákova 18. 

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

 

Komise pro školství po projednání doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení dětské 

skupiny při soukromé mateřské škole Sluníčko, Přerov, Bajákova 18.  

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

4. Informace a návrhy členů komise a hostů - různé 

 

Komise byla informována o předložení materiálu do Rady města ve věci povolení výjimky 

z max. počtu dětí ve třídě Mateřské školy Píšťalka, Přerov, Máchova 8. 

 

Dále byl ze strany člena komise položen dotaz na financování zájmových kroužků ve školách 

z prostředků zřizovatele.  K danému tématu pan Michal Zácha, uvolněný radní uvedl, že letos 

je vyčleněno 1 300 000 Kč na podporu zájmových kroužků ve školách zřízených statutárním 

městem Přerov. Jeho cílem bude udržet tento objem finančních prostředků i pro příští 

kalendářní rok. Bude usilovat každopádně o zvýšení finančního krytí ve věci investic do škol.  

Předseda stručně seznámil členy komise s usnesením Rady města Přerova v oblasti školských 

záležitostí.     

 



5. Závěr 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16.35 hod. 

 

Další jednání se uskuteční dne 17. 5. 2023 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Smetanova ul. 

 

 

V Přerově 8. 3. 2023 

 

Zapsala: Jitka Sotorníková 

 

 

 

                  Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

                předseda komise 
 

 

Přílohy: 

 

Usnesení z 3. jednání komise 

Prezenční listina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení  

ze 3. jednání Komise pro školství Rady města Přerova 

ze dne 08. 03. 2023 

 

Usnesení: 
 

Předseda komise nechal hlasovat o programu jednání. 

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

 

KSS/3/5/2023: 

Komise pro školství po projednání schvaluje program 3. jednání komise. 

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

Předseda komise nechal hlasovat o pokračování a financování nadstandardních sportovních 

činností v Základní škole Přerov, U tenisu 4. 

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

 

KSS/3/6/2023: 

 

Komise pro školství po projednání doporučuje Radě města Přerova schválit pokračování  

a financování nadstandardních sportovních činností v Základní škole Přerov, U tenisu 4  

za předpokladu, že nelze zapojit do financování zdroje státního rozpočtu.   

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

Předseda komise nechal hlasovat o podpoře zřízení dětské skupiny při soukromé mateřské škole 

Sluníčko, Přerov, Bajákova 18. 

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

 

KSS/3/7/2023: 

 

Komise pro školství po projednání doporučuje Radě města Přerova schválit zřízení dětské 

skupiny při soukromé mateřské škole Sluníčko, Přerov, Bajákova 18.  

 

Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0 – schváleno. 

 

 

 

V Přerově 08. 03. 2023 

 

Zapsala: Jitka Sotorníková  

 

 
                 Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D.  
                      předseda komise 

 


