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Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017
ve vztahu k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Přerovem

Úvod
Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu ke školám zřizovaným
statutárním městem Přerovem je strategickým dokumentem stanovujícím základní směry
rozvoje v oblasti předškolního, základního a zájmového vzdělávání, které zajišťuje statutární
město Přerov prostřednictvím jím zřizovaných příspěvkových organizací.
Každá z kapitol koncepce se člení na analytickou a strategickou část. Analytická část
popisuje dosažený stav předmětné oblasti. Strategická část vytyčuje cíle v předmětné oblasti,
které vycházejí z posouzení aktuálního stavu a potřeb předmětné oblasti. Strategické cíle jsou
strukturovány do konkretizovaných strategických opatření, příp. následně do jednotlivých
aktivit. Přílohou jednotlivých kapitol jsou grafy a tabulky.
Konečná verze koncepce byla schválena Zastupitelstvem města Přerova na 15. zasedání
konaném dne 10. prosince 2012 usnesením č. 664/15/10/2012.
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1. M a t e ř s k é š k o l y
1.1 A n a l y t i c k á č á s t
Statutární město Přerov má k 1. září 2012 zřízeno následujících jedenáct příspěvkových
organizací, které vykonávají činnost mateřské školy:
-

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23
IČ: 62350170
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Dvořákova 23

-

Mateřská škola Přerov, Komenského 25
IČ: 62350153
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Komenského 25

-

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2
IČ: 49558510
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Kouřílkova 2

-

Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44
IČ: 60782081
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Kozlovská 44

-

Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19
IČ: 49558960
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Kratochvílova 19

-

Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5
IČ: 49558871
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Lešetínská 5

-

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8
IČ: 62350145
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Máchova 8

-

Mateřská škola Přerov, Máchova 14
IČ: 62350161
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Máchova 14

-

Mateřská škola Přerov, Optiky 14
IČ: 60782382
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, Optiky 14
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-

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2
IČ: 60782200
sídlo: Přerov, Přerov I - Město, U tenisu 2

-

Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61, příspěvková organizace
IČ: 70887608
sídlo: Přerov, Přerov VI - Újezdec, Hlavní 61

Některé ze shora uvedených příspěvkových organizací mají místo poskytování předškolního
vzdělávání a služeb i mimo své sídlo:
Jedná se o příspěvkovou organizaci:
-

Mateřská škola Přerov, Kouřílkova 2 má odloučené pracoviště v objektu Přerov,
Jasínkova 4,

-

Mateřská škola Píšťalka, Přerov, Máchova 8 má odloučené pracoviště v objektu Přerov,
Na odpoledni 16,

-

Mateřská škola Přerov, Máchova 14 má odloučené pracoviště v objektu Přerov,
Sokolská 26,

-

Mateřská škola Přerov, Optiky 14 má odloučené pracoviště v objektu v místní části
Přerov - Kozlovice, Grymovská 21,

-

Mateřská škola Přerov, U tenisu 4 má odloučené pracoviště v objektu v místní části
Přerov - Henčlov, Zakladatelů 9,

-

Mateřská škola Přerov - Újezdec, Hlavní 61 má odloučené pracoviště v objektu v místní
části Přerov - Lověšice, Mírová 19.

Činnost mateřské školy vykonávají i příspěvkové organizace Základní škola J. A.
Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a Základní škola a Mateřská
škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11. Blíže viz kapitola 2. Základní školy.
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a výchovné
působení rodiny na dítě. Vytváří základní předpoklady pro pokračování dítěte ve vzdělávání.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Předškolní
vzdělávání není povinné.
Předškolní vzdělávání má tři ročníky. V prvním ročníku mateřské školy se vzdělávají děti,
které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku. Ve druhém ročníku mateřské
školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku. Ve třetím ročníku
mateřské školy se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku a děti,
kterým je povolen odklad povinné školní docházky.
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Mateřské školy se člení na třídy. Mateřské školy se dvěma a více třídami mají nejméně
v průměru 18 dětí ve třídě. Nejvyšší počet dětí ve třídě je 24. Zřizovatel školy může
povolit výjimku z uvedeného nejnižšího počtu dětí ve třídě za předpokladu, že uhradí zvýšené
výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Zřizovatel může povolit výjimku z uvedeného nejvyššího počtu dětí ve třídě, a to do počtu 4
dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v konkrétní mateřské škole podle školního vzdělávacího
programu vydaného ředitelem této školy. Každý školní vzdělávací program musí být
v souladu s rámcovým vzdělávacím programem vydaným Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.
Všechny výše uvedené příspěvkové organizace vykonávají i činnost zařízení školního
stravování, typu školní jídelna – výdejna.
Dle zpracované demografické křivky je v Přerově zaznamenán nejvyšší nárůst porodnosti
v letech 2008 – 2010. Nárůst porodnosti se již v minulých letech projevil zvýšeným zájmem
rodičů o umístění svých dětí do mateřských škol. Statutární město Přerov na tento stav
reagovalo následujícími způsoby:
-

-

-

otevřením jedné třídy v objektu Sokolská 26 (kapacita 25 dětí) jako odloučeného
pracoviště Mateřské školy Přerov, Máchova 14 – zahájení září 2009,
otevřením jedné třídy v objektu v místní části Přerov - Henčlov (kapacita 25 dětí) jako
odloučeného pracoviště Mateřské školy Přerov, U tenisu 2 – zahájení září 2010,
zvýšením kapacity dvou tříd mateřské školy Vinary jako odloučeného pracoviště Základní
školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 celkem o 6
dětí – zahájení září 2012,
otevřením třídy v objektu mateřské školy Pod skalkou (kapacita 15 dětí) jako součásti
subjektu Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 – zahájení
září 2012,
každoročním povolováním výjimek z maximálního počtu dětí ve třídě do výše 4 dětí
ve stávajících mateřských školách.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Počty narozených dětí s trvalým pobytem v Přerově dle ročníků
narození



Příloha č. 2 a, b – Přehled využití kapacit mateřských škol zřizovaných statutárním
městem Přerovem ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013



Příloha č. 3 a, b - Podíl jednotlivých mateřských škol zřizovaných statutárním
městem Přerovem na celkovém počtu dětí zařazených k předškolnímu vzdělávání
do těchto škol ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013
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1.2 S t r a t e g i c k á č á s t
1.2.1
Cíl:

Optimální síť mateřských škol zřizovaných statutárním městem
Přerovem

1.2.1.1
Opatření:
Podpora stávající sítě mateřských škol zřizovaných statutárním městem Přerovem,
s realizací níže uvedených aktivit
1.2.1.1.1
Aktivita:
Povolování výjimek z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním
předpisem do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
Dle ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, se „běžná“ třída mateřské školy naplňuje do počtu 24 dětí.
V souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zřizovatel školy může povolit výjimku z výše uvedeného nejvyššího počtu dětí
ve třídě, a to do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Zároveň
počet dětí přijatých do mateřské školy nesmí přesáhnout celkovou kapacitu mateřské školy
vedenou v rejstříku škol a školských zařízení.
Povolování těchto výjimek je v kompetenci Rady města Přerova.
1.2.1.1.2
Aktivita:
Při výrazném poklesu dětí a ekonomické neúnosnosti provozu některé z mateřských škol
zřizovaných statutárním městem Přerovem projedná statutární město Přerov ve svých
orgánech možná racionalizační opatření
Z demografické křivky narozených dětí vyplývá, že rokem 2011 v Přerově skončila vlna
tzv. babyboomu a narodilo se podstatně méně dětí než v letech 2007 - 2010. Dlouhodobý
odhad vývoje porodnosti v České republice předpokládá klesající porodnost
i v nadcházejících letech, čímž pravděpodobně dojde i ke snižování počtu dětí zapsaných
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do přerovských mateřských škol. Z dosavadních zkušeností lze usuzovat, že klesající zájem
o předškolní vzdělávání se projeví nejprve v mateřských školách v okrajových částech města
a v místních částech statutárního města Přerova.

1.2.2
Cíl:

Pokračovat v podpoře integrace dětí se speciálními
vzdělávacími
potřebami
a
dětí
ze
sociokulturně
znevýhodněného prostředí do předškolního vzdělávání

Opatření:
Nadále vytvářet podmínky pro existenci speciálních tříd v rámci mateřských škol
zřizovaných statutárním městem Přerovem a pro začleňování dětí ze sociokulturně
znevýhodněného prostředí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem
Přerovem
Speciální třídy existují u následujících mateřských škol:
-

Mateřská škola Přerov, Dvořákova 23 - třída pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami – vady řeči,
Mateřská škola Přerov, Komenského 25 - třída pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami – vady řeči,
Mateřská škola Přerov, Kratochvílova 19 – třída pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami – vady řeči a kombinované vady.

Mateřská škola Přerov, Komenského 25 se dlouhodobě zaměřuje na práci s dětmi
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a v této činnosti je velmi úspěšná a vyhledávaná.
Statutární město Přerov podporuje její činnost mimo jiné každoročním schvalováním
zohledněné výše úplaty za předškolní vzdělávání.
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2. Z á k l a d n í š k o l y
2.1 A n a l y t i c k á č á s t
Statutární město Přerov má k 1. září 2012 zřízeno následujících devět příspěvkových
organizací, které vykonávají činnost základní školy:
-

Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16
IČ: 45180059
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16

-

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí,
Hranická 14
IČ: 45180083
sídlo: Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14

-

Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11
IČ: 47858281
sídlo: Přerov, Přerov II – Předmostí, Pod skalkou 11

-

Základní škola Přerov, Svisle 13
IČ: 47858052
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Svisle 13

-

Základní škola Přerov, Trávník 27
IČ: 45180091
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Trávník 27

-

Základní škola Přerov, U tenisu 4
IČ: 60782358
sídlo: Přerov, Přerov I – město, U tenisu 4

-

Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5
IČ: 47858354
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Velká Dlážka 5

-

Základní škola Přerov, Za mlýnem 1
IČ: 47858311
sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1

-

Základní škola Přerov, Želatovská 8
IČ: 49558862
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sídlo: Přerov, Přerov I – Město, Želatovská 8.
Základní vzdělávání vytváří základ pro celoživotní učení u populace a povinně se jej účastní
každé dítě v České republice.
Základní vzdělávání v základní škole má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň.
První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým
ročníkem. Všechny jmenované příspěvkové organizace vykonávají činnost plně organizované
základní školy (tj. základní školy s prvním a druhým stupněm základního vzdělávání).
Základní školy se člení na třídy. Základní školy se třídami prvního a druhého stupně mají
nejméně 17 žáků v průměru na jednu třídu. Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Zřizovatel
školy může povolit výjimku z uvedeného nejnižšího počtu dětí ve třídě za předpokladu,
že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským
normativem. Zřizovatel může povolit výjimku z uvedeného nejvyššího počtu dětí ve třídě,
a to do počtu 4 dětí za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací
činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
Základní vzdělávání se uskutečňuje v konkrétní základní škole podle školního vzdělávacího
programu vydaného ředitelem této školy. Tento školní vzdělávací program musí být v souladu
s rámcovým vzdělávacím programem vydaným MŠMT ČR.
Všechny výše uvedené příspěvkové organizace vykonávají i činnost školského zařízení
pro zájmové vzdělávání – školní družiny.
Příspěvková organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov –
Předmostí, Hranická 14 navíc vykonává činnost mateřské školy a zařízení školního
stravování, typu školní jídelna – výdejna.
Příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11
navíc vykonává činnost mateřské školy, zařízení školního stravování, typu školní jídelna výdejna a školského zařízení pro zájmové vzdělávání - střediska volného času, typu dům dětí
a mládeže.
Některé ze shora zmíněných příspěvkových organizací mají místo poskytování vzdělávání
a služeb i mimo své sídlo.
Jedná se o příspěvkové organizace:
-

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 má
odloučené pracoviště v objektu v místní části Přerov – Vinary, Za humny 1,

-

Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 má odloučené
pracoviště v objektech v místní části Předmostí, Pod skalkou 13 a Hranická 14 a v místní
části Přerov - Čekyně, Jabloňová 4,

-

Základní škola Přerov, Svisle 13 má odloučené pracoviště v objektu Přerov, Kouřílkova 2.
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Přílohy:


Příloha č. 4 - Vývoj celkového počtu žáků v základních školách zřizovaných
statutárním městem Přerovem od školního roku 2008/2009 s výhledem ke školnímu
roku 2014/2015



Příloha č. 5 - Vývoj počtu žáků v jednotlivých základních školách zřizovaných
statutárním městem Přerovem v rozmezí školních roků 2008/2009 – 2012/2013



Příloha č. 6 - Vývoj počtu žáků v prvních ročnících základních škol zřizovaných
statutárním městem Přerovem od školního roku 2003/2004 do školního roku
2012/2013



Příloha č. 7 a, b - Podíl jednotlivých základních škol zřizovaných statutárním
městem Přerovem na celkovém počtu žáků plnících povinnou školní docházku
v těchto školách ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013



Příloha č. 8 a, b - Celkové počty žáků v jednotlivých ročnících základních škol
zřizovaných statutárním městem Přerovem ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013



Příloha č. 9 a, b - Naplněnost jednotlivých základních škol zřizovaných statutárním
městem Přerovem ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013



Příloha č. 10 a, b - Poměr počtu žáků na 1. a 2. stupni jednotlivých základních škol
zřizovaných statutárním městem Přerovem ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013



Příloha č. 11 - Počty narozených dětí s trvalým pobytem ve školských obvodech
základních škol v Předmostí dle ročníků narození



Příloha č. 12 a, b - Přehled využití kapacit základních škol zřizovaných statutárním
městem Přerovem ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013



Příloha č. 13 a, b - Přehled využití reálných kapacit základních škol zřizovaných
statutárním městem Přerovem ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013
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2.2 S t r a t e g i c k á č á s t
2.2.1
Cíl:

Optimální síť základních škol zřizovaných statutárním městem
Přerovem

2.2.1.1
Opatření:
Spojení stávajících příspěvkových organizací Základní školy J. A. Komenského
a Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14 a Základní školy a Mateřské školy
Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, a to formou sloučení nebo splynutí těchto právních
subjektů, s případným osamostatněním mateřských škol
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14,
samostatná příspěvková organizace, má k 1. 9. 2012 zapsáno v základní škole 179 žáků,
v mateřské škole 56 dětí. Základní škola je provozována v objektu Přerov – Předmostí,
Hranická 14, mateřská škola je provozována na odloučeném pracovišti Přerov – Vinary,
Za humny 1. Příspěvková organizace dále vykonává činnost zařízení školního stravování,
typu školní jídelna – výdejna a činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání - školní
družinu.
Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11, samostatná příspěvková
organizace, má k 1. 9. 2012 zapsáno v základní škole 183 žáků, v mateřské škole 149 dětí.
První stupeň základní školy je provozován v objektu Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11,
druhý stupeň základní školy je provozován v objektu Přerov – Předmostí, Hranická 14.
Mateřská škola působí v objektu Přerov – Předmostí, Pod skalkou 13 a v objektu Přerov
– Čekyně, Jabloňová 4. Příspěvková organizace dále vykonává činnost zařízení školního
stravování, typu školní jídelna – výdejna, činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
- školní družinu a středisko volného času, typu dům dětí a mládeže.
Obě organizace vykonávají činnost základní školy v téže místní části Přerova, ve své
bezprostřední blízkosti. Obě organizace (byť jedna jen z části) vykonávají činnost základní
školy v tomtéž objektu.
Základní školy uskutečňují vzdělávání dle svých vzájemně odlišných školních vzdělávacích
programů.
ŠVP Základní školy J. A. Komenského s motivačním názvem „Výpravy za poznáním
až k lovcům mamutů“ je úzce spjat s historií i současností regionu, v němž organizace sídlí.
ŠVP Základní školy Pod skalkou s názvem „Škola pro všechny“ vychází z propojenosti
jednotlivých součástí organizace a zaměřuje se na vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov – Předmostí, Hranická 14 má
k 1. 9. 2012 individuálně integrováno v základní škole 25 žáků se speciálními vzdělávacími
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potřebami v běžné třídě, z toho zvýšené výdaje ze státního rozpočtu škola uplatňuje na tři
žáky. V mateřské škole nejsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Organizace nemá
zřízenou speciální třídu.
Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 má k 1. 9. 2012
individuálně integrovány v mateřské škole 4 děti se speciálními vzdělávacími potřebami
v běžné třídě, v základní škole 15 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě.
Na všechny tyto děti a žáky škola uplatňuje zvýšené výdaje ze státního rozpočtu. Speciální
třídu tato organizace k 1. 9. 2012 neprovozuje.
Objekt Hranická 14 je zateplen v rámci realizace opatření na úsporu energií, je v něm
kompletně modernizováno sociální zařízení a je vybaven bezbariérovým přístupem
(výtahem).
Uvedené racionalizační opatření povede ke snížení počtu ekonomických subjektů
(právnických osob), k vytvoření jedné základní školy v místní části v Předmostí a přispěje
k ekonomické efektivitě provozování vzdělávacích činností v této místní části, a to jak
ve vazbě na rozpočet zřizovatele, tak ve vazbě na financování vzdělávacích činností
ze státního rozpočtu.
Při sloučení zaniká slučovaný subjekt (příspěvková organizace) bez likvidace a současně
přechází majetek (aktiva) a závazky (pasiva) slučovaného subjektu na subjekt (příspěvkovou
organizaci), se kterou byl sloučen. Sloučením nevzniká žádný nový subjekt (příspěvková
organizace), jako např. u splynutí a právním nástupcem je již existující subjekt (příspěvková
organizace).

A

A

B

Splynutím dochází k zániku dvou nebo více subjektů (příspěvkových organizací), jemuž
předchází jejich zrušení bez likvidace. Jmění zanikajících subjektů (příspěvkových
organizací) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na nově zakládaný
nástupnický právní subjekt (příspěvkovou organizaci).
B
C
A
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2.2.1.2
Opatření:
Podpora Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16
2.2.1.2.1
Aktivita:
Při nevykrytí přímých výdajů Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16 na vzdělávání
ze státního rozpočtu nebo z vlastních zdrojů této organizace projedná statutární město
Přerov ve svých orgánech dofinancování jmenované organizace
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16, samostatná příspěvková organizace, má
k 1. 9. 2012 zapsáno 132 žáků. Průměrný počet žáků na jednu třídu tak činí 14,67.
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 má se vzděláváním žáků se sociálním
znevýhodněním dlouhodobé zkušenosti. Vzdělávání uskutečňuje dle ŠVP s názvem „Škola
pro všechny“, který se zaměřuje na potřeby těchto žáků.
Dle ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, základní škola
má nejméně 17 žáků v průměru na 1 třídu, přičemž přípravná třída se do tohoto limitu
nezapočítává.
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 již několik let nesplňuje tento minimální limit
pro naplněnost tříd. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Přerova vždy povoluje výjimku
z uvedeného limitu a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnosti školy,
a to nad výši stanovenou krajským normativem.
2.2.1.2.2
Aktivita:
Poskytování zvýhodněného provozního příspěvku zřizovatele pro Základní školu
Přerov, Boženy Němcové 16
Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16 je každoročně poskytován zvýhodněný provozní
příspěvek bez ohledu na aktuální naplněnost jednotlivých tříd školy (26 žáků/třída x počet
tříd). Ostatní základní školy mají stanoven provozní příspěvek zřizovatele v závislosti
na aktuální naplněnosti školy.
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2.2.1.3
Opatření:
Při výrazném poklesu žáků a ekonomické neúnosnosti provozu některé ze základních
škol zřizovaných statutárním městem Přerovem projedná statutární město Přerov
ve svých orgánech možná racionalizační opatření

2.2.2
Cíl:

Rovnost příležitostí v základním vzdělávání

2.2.2.1
Opatření:
Pokračovat ve zřizování přípravné třídy, příp. přípravných tříd pro děti se sociálním
znevýhodněním při Základní škole Přerov, Boženy Němcové 16, dle potřeb a zájmů
zákonných zástupců těchto dětí
Úspěšný začátek plnění povinné školní docházky je u žáků se sociálním znevýhodněním
mimo jiné podmíněn i jejich včasným začleněním do systému předškolního vzdělávání.
Další možností pro úspěšné začlenění dětí do základního vzdělávání je zařazení těchto dětí
do přípravné třídy.
Statutární město Přerov může se souhlasem Krajského úřadu Olomouckého kraje zřizovat
přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení
do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude
vzdělávat nejméně 7 dětí.
Statutární město Přerov využívá této možnosti a zřizuje přípravnou třídu v Základní škole
Přerov, Boženy Němcové 16. Do této třídy bylo zapsáno k 1. 9. 2011 a k 1.9. 2012 shodně 15
žáků.

2.2.2.2
Opatření:
Podpora udržitelnosti nadstandardních pedagogických služeb na Základní škole Přerov,
Boženy Němcové 16
Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 uspěla se svým projektem „ZŠ Boženy Němcové
– centrum podpory žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí“ v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy programu: 1 – Počáteční
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vzdělávání, oblast podpory: 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji.
Dotační smlouva o realizaci daného projektu je uzavřena mezi Olomouckým krajem
a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16. Maximální výše
finanční podpory činila 2 218 936,16 Kč pro období realizace daného projektu 11/2010 až
6/2012. Finanční podpora byla čerpána z prostředků Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky. Po dobu realizace daného projektu doposud nedošlo k jeho
spolufinancování z rozpočtu statutárního města Přerova.
Projekt spočíval zejména:
-

v poskytování nadstandardních pedagogických služeb žákům školy prostřednictvím
zřízení pracovního místa speciálního pedagoga a psychologa
v organizaci volnočasových aktivit žáků školy a pořízení drobného vybavení
a spotřebního materiálu,
v proškolení pedagogických pracovníků školy k alternativnímu způsobu výuky.

Požadovaná udržitelnost daného projektu činí 5 let, tj. 7/2012 až 6/2017.
Zastupitelstvo města Přerova na svém 30. zasedání konaném dne 14. června 2010 usnesením
č. 1046/30/6/2010 bod 2 c schválilo záměr financovat z rozpočtu statutárního města Přerova
náklady ZŠ Boženy Němcové v období 7/2012 až 6/2017 spojené s udržitelností projektu
s názvem „ZŠ Boženy Němcové – centrum podpory žáků ze sociálně znevýhodněného
prostředí“. Toto usnesení je průběžně naplňováno.

2.2.2.3
Opatření:
Pokračovat v podpoře integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
do běžného základního vzdělávání - zejména přizpůsobením prostorových podmínek
pro vzdělávání těchto žáků, dle potřeby a zdrojových možností statutárního města
Přerova
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá na všech základních školách
zřízených statutárním městem Přerovem.

2.2.3
Cíl:

Pokračování akce „Scholar“

Opatření:
Každoroční organizace akce „Scholar“
Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova organizoval v květnu letošního
roku již 9. ročník akce „Scholar“.
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Na této akci se oceňují žáci základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem.
Oceňované žáky nominují ředitelé jednotlivých základních škol v počtu maximálně 3 žáci
z jedné základní školy. Důvody ocenění těchto žáků jsou různé, zejména vynikající prospěch,
kamarádský přístup, hrdinský čin, úspěch v soutěži.

2.2.4
Cíl:

Nepřebírat zřizovatelské kompetence
zřizovaným Olomouckým krajem

k základním

školám

Opatření:
Nesouhlasit s převzetím zřizovatelských kompetencí k základním školám zřizovaným
Olomouckým krajem z důvodu nárůstu finanční zátěže pro statutární město Přerov
(za předpokladu, že kraj nezruší tyto školy bez náhrady)
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3. Z á j m o v é v z d ě l á v á n í
3.1 A n a l y t i c k á č á s t
Zájmové vzdělávání je důležitou složkou vzdělávání, která plní funkci výchovnou,
vzdělávací, kulturní, zdravotní, sociální a preventivní.
Zájmové vzdělávání je souhrnem výchovně vzdělávacích, poznávacích, rekreačních,
rekondičních a dalších systematických i jednorázových činností a aktivit, jež směřují
k aktivnímu a účelnému naplnění volného času zejména dětí a mládeže a umožňují získat
další vědomosti a dovednosti mimo organizovanou školní výuku. Účastníci zájmového
vzdělávání, kterými jsou děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci
nezletilých účastníků a příp. další fyzické osoby, jsou vedeni k seberealizaci a sebepoznávání,
k objevování, podpoře a rozvoji vlastních schopností a zájmů.
Zájmové vzdělávání se poskytuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména
ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech.

3.1.1 Školská zařízení pro zájmové vzdělávání - školní družiny
Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků
v době mimo vyučování (před a po vyučování). Družina vykonává činnost zejména ve dnech
školního vyučování. Může ji však vykonávat i o školních prázdninách nebo ve dnech
pracovního volna.
Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.
Statutární město Přerov nezřizuje školní družiny jako samostatné právní subjekty, nýbrž
jako součásti základních škol.

Přílohy:
 Příloha č. 14 a, b - Přehled využití kapacit školních družin jednotlivých základních
škol zřizovaných statutárním městem Přerovem ve školním roce 2011/2012
a 2012/2013

3.1.2 Školní kluby
Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné nebo více škol. Činnost školního
klubu je určena přednostně mimo jiné pro žáky druhého stupně základní školy.
Statutární město Přerov nezřizuje školní kluby. Zřizování školních klubů není v souladu
s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.
Činnost školních klubů nahrazují v Přerově střediska volného času, zřizovaná statutárním
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městem Přerovem nebo Olomouckým krajem a zájmové kroužky na základních školách
zřizovaných statutárním městem Přerovem.

3.1.3 Zájmové kroužky na základních školách zřizovaných statutárním
městem Přerovem
Na základních školách zřizovaných statutárním městem Přerovem funguje v době
mimo vyučování celá řada zájmových kroužků.
Účast žáka v těchto zájmových kroužcích je u převážné většiny základních škol bezplatná.
Vybírá-li některá ze škol za ně úhradu, jedná se o symbolické částky.
Statutární město Přerov každoročně poskytuje těmto školám příspěvek k úhradě výdajů
zájmových kroužků. Výše příspěvku pro jednotlivou školu se odvíjí od počtu žáků
navštěvujících kroužky. Škola může tento příspěvek použít na jakékoli výdaje zájmových
kroužků. Pro kalendářní rok 2011 i 2012 činil příspěvek zřizovatele pro všechny základní
školy částku ve výši 1 150 000,- Kč. Náklady na energie spojené s provozem zájmových
kroužků (tj. náklady na teplo, el. energii, vodné, stočné aj.) hradí školy z provozního
příspěvku zřizovatele.

3.1.4

Středisko volného času, typu dům dětí a mládeže

Statutární město Přerov je zřizovatelem střediska volného času, typu dům dětí a mládeže,
které je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Přerov – Předmostí,
Pod skalkou 11 a které uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Činnost
střediska je určena pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popř. další osoby,
bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky.

Přílohy:
 Příloha č. 15 a, b - Přehled zájmové činnosti SVČ – DDM, součásti Základní školy
a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11 ve školním roce 2011/2012
a 2012/2013
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3.2 S t r a t e g i c k á č á s t
3.2.1
C í l : Pokračovat ve finanční podpoře zájmových kroužků na základních
školách zřizovaných statutárním městem Přerovem
Opatření:
Poskytovat finanční prostředky základním školám k úhradě výdajů zájmových kroužků
dle zdrojových možností zřizovatele

3.2.2
Cíl:

Zachovat středisko volného času, typu dům dětí a mládeže
zřizované statutárním městem Přerovem

Opatření:
Nerušit středisko volného času, typu dům dětí a mládeže (nynější součást Základní
školy a Mateřské školy Přerov – Předmostí, Pod skalkou 11) za podmínky hrazení
přímých výdajů na vzdělávání ze státního rozpočtu nebo z vlastních zdrojů jmenované
příspěvkové organizace

3.2.3
Cíl:

Nepřebírat zřizovatelské kompetence ke školským zařízením
pro zájmové vzdělávání zřizovaným Olomouckým krajem

Opatření:
Nesouhlasit s převzetím zřizovatelských kompetencí ke školským zařízením zřizovaným
Olomouckým krajem z důvodu nárůstu finanční zátěže pro statutární město Přerov
(za předpokladu, že kraj nezruší tato školská zařízení bez náhrady)
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4. F i n a n c o v á n í š k o l
ve vazbě na veřejné rozpočty
4.1 A n a l y t i c k á č á s t
Financování škol zřizovaných statutárním městem Přerovem je ve vazbě na veřejné rozpočty
založeno na podílnictví státního rozpočtu a rozpočtu statutárního města Přerova (dále jen
rozpočtu zřizovatele).

4.1.1 Financování ze státního rozpočtu
4.1.1.1 Přímé výdaje na vzdělávání
Ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky na činnost škol a školských zařízení
zřizovaných obcemi, a to na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny
za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní
pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající
z pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2 školského zákona, výdaje
na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených,
výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto
zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických
pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání.
Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují podle skutečného počtu dětí, žáků
nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání,
lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním právním předpisem,
uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného
počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech
a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných nebo jiných jednotek stanovených zvláštním
právním předpisem, uvedeného ve školském rejstříku. Do skutečného počtu se započítávají
i cizinci, kterým se podle školského zákona poskytuje vzdělávání nebo školské služby
za stejných podmínek jako státním občanům České republiky.
Tok těchto finančních prostředků: MŠMT – KÚ OK – školy.
Přidělování těchto finančních prostředků je založeno na výkonovém a normativním principu.
Výše těchto prostředků každoročně závisí na:
- objemu finančních prostředků na kapitole státního rozpočtu určené pro MŠMT,
- na republikových finančních normativech, prostřednictvím kterých MŠMT rozděluje
finanční prostředky jednotlivým krajským úřadům.
Republikové normativy jsou MŠMT stanoveny jako podíl celkových objemů
neinvestičních výdajů (dle výše uvedené charakteristiky – viz tzv. přímé výdaje
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-

-

na vzdělávání) vyčleněných ze státního rozpočtu pro vzdělávání ve školách a vzdělávání
a školské služby ve školských zařízeních, pro obory vzdělání ve všech formách studia,
zdravotní postižení dětí, žáků a studentů ve stanovených věkových kategoriích
k celkovému počtu dětí, žáků a studentů všech věkových kategorií.
na krajských finančních normativech, prostřednictvím kterých KÚ OK rozděluje finanční
prostředky školám, jež zřizují obce nebo svazky obcí a jež sídlí v Olomouckém kraji.
Krajské normativy jsou stanoveny jako výše neinvestičních výdajů (dle výše uvedené
charakteristiky – viz tzv. přímé výdaje na vzdělávání) připadajících na jednotku výkonu
na kalendářní rok. Jednotkou výkonu je jedno dítě, žák nebo strávník.
na počtu dětí, žáků a strávníků škol a školských zařízení.

Přílohy:


příloha č. 16 - Finanční prostředky poskytnuté školám a školským zařízením
zřizovaným statutárním městem Přerovem ze státního rozpočtu v letech 2011 – 2012
v Kč



příloha č. 17 - Finanční prostředky poskytnuté školám a školským zařízením
zřizovaným statutárním městem Přerovem ze státního rozpočtu v letech 2011 – 2012
v Kč dle druhu a typu školy a zařízení



příloha č. 18 - Přehled průměrného platu dle druhu školy zřizované statutárním
městem Přerovem v letech 2011 – 2012 v Kč

4.1.1.2 Účelové dotace
Ze státního rozpočtu mohou být školám a školským zařízením poskytovány účelové dotace.
Tok těchto dotací: MŠMT (příp. jiné ministerstvo) – KÚ OK – školy nebo MŠMT (příp. jiné
ministerstvo) – KÚ OK – SMP – školy.

Příloha:


příloha č. 19 - Účelové dotace MŠMT poskytnuté školám zřizovaným statutárním
městem Přerovem v letech 2011 – 2012 v Kč

4.1.1.3 Dotace k částečné úhradě provozních výdajů
Ze státního rozpočtu je statutárnímu městu Přerovu každoročně poskytována dotace
k částečné úhradě provozních výdajů jím zřízených škol a školských zařízení.
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Příloha:


příloha č. 20 - Dotace ze státního rozpočtu k částečné úhradě provozních výdajů
škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Přerovem v letech 2010 –
2012 v Kč

4.1.2 Financování z rozpočtu zřizovatele
Statutární město Přerov zajišťuje výdaje školám, které zřizuje, s výjimkou:
- výdajů hrazených z finančních prostředků státního rozpočtu (tj. zejména s výjimkou
přímých výdajů na vzdělávání a výdajů hrazených ze státní dotace k částečné úhradě
provozních výdajů),
- výdajů hrazených z finančních prostředků získaných vlastní činností těchto škol,
- výdajů hrazených z finančních prostředků fondů těchto škol,
- výdajů hrazených z peněžitých darů, které získaly tyto školy od fyzických a právnických
osob,
- výdajů hrazených z vyhlášených dotačních programů od různých poskytovatelů.

4.1.2.1 Příspěvek na provoz
Statutární město Přerov jako zřizovatel poskytuje školám příspěvek na provoz, který
se skládá:
- z finančních prostředků na krytí běžných provozních výdajů - např. na spotřebu energií,
spotřebu materiálu, opravy a údržbu majetku ve vlastnictví nebo hospodaření těchto škol,
- z finančních prostředků na krytí účetních odpisů majetku ve vlastnictví nebo předanému
k hospodaření těmto školám, které připadají jako podíl na hlavní činnost těchto
organizací,
- z finančních prostředků na krytí určených platových nákladů, nekrytých ze státního
rozpočtu – např. platových nákladů správců zrekonstruovaných školních hřišť při ZŠ
užívaných veřejností, platových nákladů části úvazků ekonomek nebo administrativních
pracovnic ZŠ a MŠ, odměn ředitelů škol.

Příloha:


příloha č. 21 - Výdaje na provoz mateřských a základních škol zřizovaných
statutárním městem Přerovem v letech 2010 – 2012 v Kč

4.1.2.2 Finanční prostředky na investiční výdaje
Statutární město Přerov jako zřizovatel poskytuje školám finanční prostředky na investiční
výdaje, zajišťované řediteli těchto škol.
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Příloha:


příloha č. 22 - Finanční prostředky na investiční výdaje mateřských a základních
škol zřizovaných statutárním městem Přerovem v letech 2010 – 2012 v Kč



příloha č. 23 - Finanční prostředky na provoz a investiční výdaje mateřských
a základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem v letech 2010 – 2012
v Kč

4.1.2.3 Další výdaje z rozpočtu zřizovatele
Statutární město Přerov vykrývá i další výdaje související s jím zřizovanými školami.
4.1.2.3.1 Finanční prostředky na investiční akce většího rozsahu
Statutární město Přerov vykrývá výdaje na opravy, údržbu a investiční potřeby většího
rozsahu, týkající se nemovitého majetku svěřeného k hospodaření školám. Tyto výdaje jsou
zajišťované Odborem koncepce a strategického rozvoje nebo Odborem správy majetku
a komunálních služeb Magistrátu města Přerova.

Příloha:


příloha č. 24 - Finanční prostředky na investiční akce a opravy a údržbu týkající
se mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem v letech
2010 – 2012, které zajišťují odbory magistrátu, v Kč

4.1.2.3.2 Účelové dotace
Školy mají možnost získat finanční prostředky z dotačních programů vyhlášených
statutárním městem Přerovem. V současné době mohou školy každoročně žádat o dotaci
z Programu na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO).

Příloha:


příloha č. 25 - Účelové dotace pro mateřské a základní školy zřizované statutárním
městem Přerovem v letech 2010 – 2012 v Kč (EVVO)
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4.2 S t r a t e g i c k á
zřizovatele

část ve

vazbě na

rozpočet

4.2.1
Cíl:

S přihlédnutím ke zdrojovým možnostem statutárního města
Přerova usilovat o:
- každoroční nárůst objemu finančních prostředků na kapitole
školství rozpočtu zřizovatele (vztahující se k ZŠ, MŠ)
- nesnižování objemu finančních prostředků na kapitole školství
rozpočtu zřizovatele (vztahující se k ZŠ, MŠ), v souvislosti
s optimalizací sítě škol

Opatření :
Usilovat o naplnění výše uvedeného cíle při přípravě a projednávání rozpočtu
zřizovatele na kalendářní rok

4.2.2
Cíl:

Podpora vybavení a zlepšení stavebně technického stavu objektů
ZŠ a MŠ
Pokračování v rekonstrukcích a opravách školních hřišť při ZŠ
a zahrad s herními prvky při MŠ

Opatření :
Při přípravě a projednávání rozpočtu zřizovatele na kalendářní rok dle zdrojových
možností usilovat o každoroční vyčlenění finančních prostředků účelově určených
na vybavení a zlepšení stavebně technického stavu objektů ZŠ a MŠ a rekonstrukce
a opravy školních hřišť při ZŠ a zahrad s herními prvky při MŠ

4.2.3
Cíl:

Poskytnutí finančních prostředků na výdaje ZŠ na učební
pomůcky, školní potřeby a učebnice z rozpočtu zřizovatele
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Opatření :
Zřizovatel poskytne v každém kalendářním roce základní škole, případně více
základním školám finanční prostředky ze svého rozpočtu na pořízení učebních
pomůcek, školních potřeb a učebnic dle uvážení a potřeb jednotlivých základních škol
Finanční prostředky na pořízení učebních pomůcek, školních potřeb a učebnic se každoročně
vyčlení z finančních prostředků na kapitole školství rozpočtu zřizovatele (vztahující se k ZŠ).
Jejich výše se určí dle objemu finančních prostředků na kapitole školství rozpočtu zřizovatele
(vztahující se k ZŠ).
Předpokládaný objem finančních prostředků zřizovatele vázaný na tento účel činí
min. 100 000,- Kč pro kalendářní rok.

4.2.4
Cíl:

Navýšení finančních prostředků na výdaje MŠ na učební pomůcky
hrazené z provozního příspěvku zřizovatele

Opatření :
Oprávnění MŠ použít z provozního příspěvku zřizovatele větší objem finančních
prostředků na pořízení učebních pomůcek (zejména hraček)
Předpoklad pro období 2013 – 2017 činí min. 5 000,- Kč/1 třídu, max. 10 000,- Kč/1 třídu
MŠ, v závislosti na zdrojových možnostech zřizovatele.
Finanční prostředky na pořízení učebních pomůcek se každoročně vyčlení z finančních
prostředků na kapitole školství rozpočtu zřizovatele (vztahující se k MŠ). Jejich výše se určí
dle objemu finančních prostředků na kapitole školství rozpočtu zřizovatele (vztahující
se k MŠ).

4.2.5
Cíl:

Pokračovat v přispívání na odměny ředitelů škol

Opatření :
Každoroční přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol hrazených
z rozpočtu zřizovatele dle zdrojových možností
Statutární město Přerov přiznalo v roce 2012 ředitelům jím zřizovaných škol odměny hrazené
ze svého rozpočtu v celkové výši 345 000,- Kč.
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Finanční prostředky na odměny ředitelů se každoročně vyčlení z finančních prostředků
na kapitole školství rozpočtu zřizovatele (vztahující se k MŠ, ZŠ). Jejich výše se určí
dle objemu finančních prostředků na kapitole školství rozpočtu zřizovatele (vztahující
se k MŠ, ZŠ).

4.2.6
Cíl:

Podpora úsilí ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
statutárním městem Přerov o získání dotačních prostředků z fondů
Evropské unie a jiných zdrojů

Opatření :
Odborná pomoc a poradenství ředitelům škol zřizovaných statutárním městem
Přerovem při zpracování žádostí o dotace z fondů Evropské unie a jiných zdrojů
prostřednictvím pracovníka MMPr - projektového managera Odboru koncepce
a strategického rozvoje Magistrátu města Přerova
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5. H o d n o c e n í p r á c e ř e d i t e l ů š k o l
5.1 A n a l y t i c k á č á s t
Statutární město Přerov má k
vykonávajících činnost školy.

1. září 2012 zřízeno 20 příspěvkových organizací

Statutárním orgánem každé z těchto organizací je ředitel, kterého jmenuje na vedoucí
pracovní místo Rada města Přerova na základě vyhlášeného konkursního řízení, s účinností
od 1. 1. 2012 na dobu určitou – období 6 let.
Ředitel školy plní úkoly vyplývající z funkce statutárního orgánu příspěvkové organizace,
ze zřizovací listiny příspěvkové organizace, z úkolů uložených orgány statutárního města
Přerova a dalšími akty statutárního města Přerova.
Za účelem jednotného postupu ve věci hodnocení ředitelů škol zřizovaných statutárním
městem Přerovem je s účinností od 1. 9. 2009 zavedeno periodické hodnocení práce ředitelů
výše uvedených škol. Práci ředitele školy hodnotí za zřizovatele náměstek primátora, jemuž
bylo svěřeno plnění úkolů souvisejících se zastupováním statutárního města Přerova
v samostatné působnosti pro oblast školství a Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu
města Přerova. Hodnocení je prováděno na základě stanovisek Odboru sociálních věcí
a školství, Oddělení kontroly Odboru vnitřní správy, příp. dalších odborů Magistrátu města
Přerova, výsledků inspekční činnosti České školní inspekce a výsledků kontrolní činnosti
zřizovatele nebo jiných kontrolních orgánů. Při hodnocení je přihlíženo k výročním zprávám
o činnosti organizace (jsou-li zpracovávány), koncepci rozvoje organizace (zpracované
ředitelem školy), vyjádření školské rady (je-li zřízena) a k dalším podkladům (např. plán
a výsledky dalšího vzdělávání pracovníků organizace, dotazníkové šetření spokojenosti
zaměstnanců organizace). V každém kalendářním roce se provede hodnocení nejméně dvou
mateřských a dvou základních škol.
Dále jsou ředitelé hodnoceni zřizovatelem v průběhu kalendářního roku nebo v případě
potřeby ad hoc, což se odráží zejména v přiznání jednotlivých složek platu a odměnách
ředitelů.

28

Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017
ve vztahu k mateřským a základním školám zřizovaným statutárním městem Přerovem

5.2 S t r a t e g i c k á č á s t
Cíl:

Hodnocení práce ředitelů škol

Opatření :
Pokračovat v periodickém hodnocení práce ředitelů škol
Ředitelé mateřských a základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem budou
i nadále zřizovatelem hodnoceni v periodách, a to i přes legislativní úpravu, která zavedla
jmenování ředitele školy na období 6 let, neboť toto periodické hodnocení přispívá k ucelené
informovanosti orgánů statutárního města Přerova o kvalitě řídící a ostatní pracovní činnosti
ředitele konkrétní školy nebo školského zařízení a pro ředitele škol nebo školských zařízení
je motivačním stimulem ke zvýšení kvality jejich práce.
Periodickým hodnocením práce ředitelů škol není dotčena skutečnost, že v průběhu
posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy na dobu určitou, nejpozději však 3
měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy pro další
období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem
trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada.
Zřizovatel odvolá ředitele školy z vedoucího pracovního místa v případě:
- pozbytí některého z předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy stanovených zvláštním
prováděcím předpisem,
- nesplnění podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k získání odborné kvalifikace
dle zvláštního právního předpisu,
- nesplnění podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství studiem pro ředitele škol
a školských zařízení dle zvláštního právního předpisu,
- organizačních změn, jejichž důsledkem je zánik pracovního místa ředitele.
Zřizovatel může odvolat ředitele školy z vedoucího pracovního místa v případě:
- závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností,
úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména
inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem,
- na návrh školské rady nebo České školní inspekce.
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Závěr
Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu k mateřským a základním školám
zřizovaným statutárním městem Přerovem analyzuje aktuální stav mateřského a základního
obecního školství v Přerově a kvalifikovaně odhaduje jeho další vývoj.
Koncepce je výsledkem spolupráce odborníků z oblasti výchovy a vzdělávání. Návrhy
Odboru sociálních věcí a školství Magistrátu města Přerova byly projednány s řediteli škol
zřizovaných statutárním městem Přerovem, členy Komise Rady města Přerova pro výchovu,
vzdělávání a sport a členy Rady a Zastupitelstva města Přerova.
Koncepce v oblasti školství pro léta 2013 – 2017 ve vztahu k mateřským a základním školám
zřizovaným statutárním městem Přerovem je strategickým dokumentem ukazujícím cestu
pravděpodobného budoucího vývoje a jehož kvalitu a úspěšnost prověří následující období.
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Seznam zkratek
ČR
DDM
EVVO
KÚ OK
MMPr
MŠ
MŠMT
NIV
ONIV
OON
OSVŠ MMPr
SMP
SVČ
ŠR
ŠVP
ÚIV
ZM
ZŠ

Česká republika
dům dětí a mládeže
Program na podporu aktivit v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Krajský úřad Olomouckého kraje
Magistrát města Přerova
mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
neinvestiční výdaje
ostatní neinvestiční výdaje
ostatní osobní náklady
Odbor sociálních věcí a školství Magistrátu města
Přerova
Statutární město Přerov
středisko volného času
rejstřík škol a školských zařízení
školní vzdělávací program
Ústav pro informace ve vzdělávání
Zastupitelstvo města Přerova
základní škola
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