Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Koncepce rozvoje škol,
školských zařízení
a mimoškolní činnosti na
území města Kojetín
na rok 2005-2008
Zpracoval:
Ing. Jiří Šírek
místostarosta města Kojetín

Kojetín, březen 2005

spojovatelka: 581 277 411, fax: 581 277 403

http://www.kojetin.cz

strana 1. (celkem 13)

2

Zhodnocení období 1999 – 2004
Koncepce rozvoje škol, školských zařízení a mimoškolní činnosti na období 1999 –
2002, schválená Městským zastupitelstvem 24. 8. 1999 řešila některé zásadní problémy
fungování kojetínského školství. Po zhodnocení této koncepce je možné s potěšením
konstatovat, že všechny zásadní koncepční body v ní obsažené, byly splněny. Podařilo
se zajistit rozsáhlou investiční akci ve výši asi 40 milionů Kč, zahrnující rekonstrukci a
přístavbu opuštěného objektu po bývalé ISŠ, do kterého bylo poté přestěhováno
gymnázium. Do uvolněných prostor se znovu přestěhovala ZŠ Svatopluka Čecha, která
opustila sedm let používaný objekt bývalého kláštera a začala tak vyučovat v jediné
budově.
Podstatným pozitivním zásahem do chodu školství v Kojetíně bylo zajištění
rekonstrukce ZŠ nám. Míru, realizované ve dvou etapách v celkové výši přes 30 milionů
Kč. Tato škola tak získala ke 100. výročí svého založení důstojný vzhled i prostředí pro
žáky.
Mimo tyto nejdůležitější investice se podařily zajistit i některé zdánlivě méně
významné a nákladné akce. Opravy budov mateřské školy a MěDDM, včetně opravy
střechy, oprav budovy školní jídelny, budovy ZUŠ a drobné úpravy v budově zvláštní
školy. U budovy ZŠ Sv. Čecha proběhla rekonstrukce havarijního stavu hřiště a bylo
vytvořeno moderní víceúčelové sportoviště.
Podstatné je, že všechna školská zařízení zůstala zachována a díky investicím i
podpoře ze strany zřizovatele rozvíjela svou činnost. Všechna školská zařízení na území
Kojetína mají právní subjektivitu, jejich zřizovatelem je buď Město Kojetín nebo
Olomoucký kraj.
S vědomím toho, že za minulé období bylo do školství v Kojetíně investováno přes
80 milionů Kč a byla vyřešena celá řada problémů do roku 1999 neřešených však nelze
ustrnout. Předkládáme proto novou koncepci školství na období let 2005 – 2008. Ta
pokračuje v plánech další obnovy škol a školských zařízení tak, aby mohlo toto
významné odvětví života v našem městě i nadále sloužit mladé generaci a její výchově.

Nejmladší generace občanů našeho města – účastníci Olympiády mateřských škol na
sokolovně.
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Vývoj školství ve městě Kojetín v letech 1999 až 2004 a
současný stav
1. Mateřská škola
Mateřská škola Kojetín má od 1.9.1997 sloučeny obě budovy pod jedno ředitelství.
K lednu 2005 tak zde nadále existuje 1 MŠ Hanusíkova 10 s elokovaným pracovištěm na
Masarykově nám.52. Zřizovatelem je Město Kojetín. Dle původního koncepčního záměru
nastala od 1.1.2002 změna, kdy MŠ Kojetín získala právní subjektivitu a stala se
příspěvkovou organizací. Nadále jsou zachována obě pracoviště. Nebyla zřízena speciální
třída, neboť zatím se nesešlo více přihlášených dětí a prostory MŠ nejsou uzpůsobeny k této
činnosti.
Budova v Hanusíkově ulici, kde sídlí ředitelství MŠ, je tvořena čtyřmi odděleními
s celkovou kapacitou 100 dětí. Děti jsou rozděleny dle věku na oddělení. Pracuje zde 9
pedagogických pracovnic a 4 provozní pracovnice. Nadále trvá možnost otevření speciální
třídy, ale vzhledem k prostorovým a personálním podmínkám je řešena problematika
integrovaných dětí individuální integrací s asistentem. Budova na Masarykově nám. 52 byla
naposled rekonstruovaná v roce 1997. Jsou zde 2 oddělení po 25 dětech. Děti jsou
rozděleny dle věku. Pracují zde 4 pedagogičtí pracovníci a 2 provozní pracovnice.
V minulém období byly provedeny některé drobné investiční akce: výměna radiátorů,
oprava střechy a fasády na budově v Hanusíkově ulici, oprava střechy a osázení zahrady
dřevinami v budově na Masarykově náměstí. Současně s tím docházelo k postupně výměně
nábytku, doplňování hraček a vybavení některých oddělení.
Původní koncepční záměry byly splněny v otázce zachování obou pracovišť,
vytvoření samostatného právního subjektu. K vybavení speciální třídy nedošlo vzhledem
k malému počtu přihlášených dětí.

2. Základní školy
Na území města Kojetín existují dvě základní školy – Základní škola Kojetín, Náměstí
Míru 83, okres Přerov a Základní škola Kojetín Svatopluka Čecha 586, okres Přerov.
Zřizovatelem obou škol je Město Kojetín, budovy jsou majetkem Města. Obě školy jsou
právními subjekty a pracovníci jsou zaměstnanci škol.

Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83
Nejdůležitějším bodem byla celková rekonstrukce školy realizovaná v letech 2003 –
2004 v celkovém objemu větším než 30 mil. Kč. Byl tak naplněn jeden z bodů původní
koncepce a škola tak důstojně oslavila 100 let od svého založení. Mimo to proběhla i výměna
nábytku a doplnění vybavení tříd v celkové výši 500 tis. Kč, drobné investiční akce uvedené
v minulé koncepci byly součástí generální opravy školy (oprava okapů, podlah, vstupního
portálu atd.). Škola má 18 tříd a dvě oddělení školní družiny. Celkem má 21 učeben, z toho
je 6 odborných. Na škole pracuje celkem 29 zaměstnanců.

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586
Splněním jednoho z bodů původní koncepce, a to přemístění prvého stupně zpět do
hlavní budovy po přestěhování gymnázia, získala škola znovu prostory pro výuku v jediné
budově.
Z původní koncepce byla provedena částečná oprava podrovnávky, částečné nátěry
oken, částečná obnova školního nábytku a rekonstrukce školního hřiště.
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Současný stav je 17 tříd, dvě oddělení školní družiny. Ve škole působí 25
pedagogických a 5 správních zaměstnanců.

3. Gymnázium Kojetín, Svatopluka Čecha 683
Kojetínské gymnázium opustilo budovu, kterou sdílelo společně se ZŠ Sv. Čecha
a přestěhovalo se do budovy po bývalé ISŠ, Sv. Čecha 683. Tomuto přestěhování, které
bylo jedním z nosných bodů minulé koncepce školství, předcházela rozsáhlá investiční akce
zahrnující kompletní rekonstrukci této budovy, přístavbu nových učeben a vybudování
sportovního areálu v její těsné blízkosti.
Zřizovatelem je Olomoucký kraj, který je zároveň vlastníkem veškerého majetku
gymnázia. Vzhledem k tomu, že oprava budovy a vybavení učeben proběhlo v roce 2000 až
2001 a vlastnickým vztahům k budově, nelze předpokládat, že v následujícím období dojde
k významným investicím a změně v práci školy.

4. Základní umělecká škola
V budově, která je majetkem Města Kojetín, byly v minulém období provedeny
drobnější investiční akce: oprava střechy, částečná výměna ústředního topení, oprava
fasády a úprava sociálních zařízení. Tím byly splněny požadavky původní koncepce včetně
snahy o zachování tohoto zařízení.
Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. Škola je příspěvkovou organizací, platí nájem a
hradí náklady na drobnou údržbu.
Škola má 220 žáků, vyučuje hru na čtrnáct hudebních nástrojů a zpěv. Na výuce se
podílí 14 pedagogických pracovníků, dále jsou zaměstnání 2 pracovníci nepedagogičtí.

5. Zvláštní škola
Oba minulé koncepční záměry byly splněny, bylo opuštěno elokované pracoviště
v Uhřičicích a výuka dnes probíhá pouze v Kojetíně. V minulém období došlo k částečné
opravě střechy, výměně radiátorů a drobné údržbě. V současné době je zřizovatelem školy
Olomoucký kraj. Škola je samostatným právním subjektem, vlastníkem budovy je Město
Kojetín, kterému je hrazeno nájemné, škola hradí drobnou údržbu a opravy.

Ve škole je 9 tříd a 1 oddělení ŠD, zaměstnáno je 12 pracovníků.

6. Školní jídelna
Původní koncepční záměry týkající se zachování celého zařízení a vzniku
samostatného právního subjektu byly splněny. Z drobných investičních akcí proběhla
výměna ústředního topení, elektronické zabezpečení objektu, oprava odpadů, výměna oken,
dále bylo částečně obnoveno vybavení kuchyně a provedena oprava střechy.
Školní jídelna je samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je Město
Kojetín. Pracovníci jsou zaměstnanci školní jídelny. Budova je majetkem města.
Kapacita ŠJ je 1000 jídel denně, stravuje se 750 strávníků a je zde zaměstnáno 11
pracovníků.

7. Městský dům dětí a mládeže
Zásadní koncepční záměry byly splněny. MěDDM je samostatným právním
subjektem, jehož zřizovatelem je Město Kojetín, které podporuje jeho činnost.
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V minulém období došlo k dovybavení keramické dílny, miniposilovny, učebny
výpočetní techniky, pracovny a k nákupu nové keramické pece. Sídlo MěDDM i pracoviště ve
Ztracené ulici je v majetku Města Kojetín. Pracovníci jsou zaměstnanci MěDDM. Je
zaměstnáno 5 pracovníků a na činnosti se podílí 37 externích pracovníků. Celkem se do
činnosti MěDDM zapojuje k 1. 1. 2005 přes 680 dětí i dospělých.

8. Střední odborné učiliště stavební
Budova na Křenovské ulici je majetkem Olomouckého kraje, všichni pracovníci jsou
zaměstnanci SOU, OU a U stavebního, učiliště je právním subjektem. V zařízení probíhá
dnes pouze praktická výuka v sedmi učebních oborech, kterou zajišťuje deset mistrů.
Momentálně je v jedné směně vytíženo 60 učňů. Součástí je domov mládeže o kapacitě 70
lůžek, výdejna stravy a samostatná sportovní hala.
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Základní program rozvoje škol a školských zařízení
ve městě Kojetín pro léta 2005 - 2008
Na území města Kojetín se v současné době nachází 8 typů škol a školských
zařízení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

mateřská škola
základní školy
zvláštní škola
základní umělecká škola
městský dům dětí a mládeže
školní jídelna
gymnázium
SOU stavební

1. Mateřská škola
Budova Hanusíkova 10
Investiční akce:
• rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady (2. 000.000,-Kč, 49% získáno z OPOK
2004)
• výměna podlahových krytin ve třídách (400.000,-Kč)
• modernizace dětských hracích koutků (160.000,-Kč)
• obnova hraček, dovybavení zahrady (100.000,-Kč)
• vybavení sborovny (25.000,-Kč)
•
•
•

výměna původního osvětlení (220.000,-Kč)
výměna elektrorozvodné skříně (40.000,-Kč)
postupná výměna nábytku (250.000,-Kč)

•
•

výměna vchodových a terasových dveří (200.000,-Kč)
modernizace hygienických zařízení-umyvadla, baterie, obklady (150.000,-Kč)

Budova Masarykovo nám. 52
Investiční akce:
• oprava zděného plotu (60.000,-Kč)
• vybavení zahrady (50.000,-Kč)
• rekonstrukce výdejny stravy (60.000,-Kč)
• modernizace dětských hracích koutků (80.000,-Kč)
• obnova hraček (50.000,-Kč)
• postupná výměna nábytku (120.000,-Kč)
• výměna oken (250.000,-Kč)
• modernizace hygienických zařízení – baterie (10.000,-Kč)
Koncepční záměr
• zachování obou pracovišť MŠ
• rekonstrukce zahrady
• modernizace vnitřního vybavení obou budov
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2. Základní školy
Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83
Investiční akce
• Doplnit vzdělávací zázemí školy o víceúčelovou multimediální učebnu vhodnou
pro výuku i vzdělávací akce pro veřejnost (zabudovaná výbava jazykové učebny,
kompletní multimediální výbava).
• Vybavit připravenou učebnu informatiky potřebnou novou technikou (PC, datový
projektor, skener, síťová tiskárna, aktivní zobrazovací plocha).
• Modernizovat stávající učebnu informatiky novou technikou (PC, datový projektor,
skener, síťová tiskárna, aktivní zobrazovací plocha).
• Doplnit vybavení školy podle požadavků standardu ICT stanovených MŠMT.
• Modernizace vybavení školní družiny pro rozšíření nabídky odpočinkových aktivit.
• Úpravy odborných učeben školy – zeměpis, biologie, výtvarná výchova, hudební
výchova I + II, cvičná kuchyňka.
• Modernizace vybavení laboratoře chemie odpovídající technikou (chemické sklo,
doplňkové vybavení).
• Modernizace prostorů školy – nové vyhovující tabule, předláždění chodeb školy,
akustické podhledy v učebnách (úspora tepelné energie, dveře učeben).

Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586
Investiční akce:
V roce 2006 zajistit realizaci větší investiční akce z finančních prostředků ze státního
rozpočtu
Rozsah oprav:
• výměna podlah v učebnách a kabinetech – stará budova
• výměna obkladů, baterií u umyvadel v učebnách a kabinetech
• celková rekonstrukce sociálního zařízení ve staré budově
• VZT sociální zázemí stará i nová budova
• ochrana fasády proti holubům
• repase oken včetně nátěrů a výměna parapetních desek, případně nová okna
• přestavba šaten
• oprava uliční fasády, nátěr
• odstranění vlhkosti vstupu do sklepa
• oprava – výměna podlahy v tělocvičně
• odstranění olej. nátěrů na chodbách, provedení nových difuzních nátěrů
• demontáž staré kotelny
• výměna oken v učebnách v 5. patře
• úprava přízemí v nové budově
předpokládané náklady do 12 milionů Kč.
Další záměry, které by měly přispět ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu
a k zachování současného stavu tam, kde je vyhovující
• vybudování učebny zeměpisu (nová tabule, závěs na mapy)
• dovybavení školní kuchyňky – skříňky, stoly a židle do jídelny
• zabezpečit internet pro žáky po ukončení akce Internet do škola (tzv. zelené školy)
• vybavit učebnu VV novým nábytkem
• přestěhovat jazykovou učebnu pro AJ, zajistit kvalitní pomůcky pro výuku jazyků
• pokračovat ve vybavování tříd a kabinetů nábytkem
• připravit školu na 120. výročí od založení v roce 2008
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3. Zvláštní škola Kojetín
Investiční akce
• dokončit úpravy sociálního zařízení v souladu s požadavky na sociální zařízení podle
§ 14 zákona 258/2000 Sb.
• ve spolupráci s vlastníkem budovy školy, realizovat plánovanou generální opravu
osvětlení tříd

4. Základní umělecká škola Kojetín
Investiční akce
• energetický audit budovy a regulace budovy
• oprava fasády ve dvoře
• nové oplocení pozemku
• rekonstrukce elektro budovy
• oprava komínů plynové kotelny – neodpovídají stávajícím předpisům
• úprava chodníku a prostoru parkoviště před budovou školy.

5. Městský dům dětí a mládeže Kojetín
Investiční akce
• Modernizovat učebnu informatiky novou technikou ( PC, scanner, síťová tiskárna) se
softwarovým vybavením .
• Modernizace vybavení výtvarné dílny ( pec na výpal porcelánu a smaltu,
polohovatelné stoly, židle).
• Výměna podlahové krytiny a vybavení kuchyňky budovy ve Ztracené ul.872.
• Modernizace učebny jazyků ( datový projektor, tabule, polohov. stoly, židle)
• Možnost využití sklepních prostor pro činnost klubu mladých ( projektová
dokumentace).
• Rekonstrukce zahrady ( budova Masarykovo nám. 52, Kojetín- společně s MŠ)
• Rekonstrukce dvorního traktu- Ztracená ul. 872 – vydláždění, zahrad. nábytek, zeleň,
bezbariérový přístup.
• Oprava fasády a výměna oken Ztracená ul. 872.
• Vybavit WC zásobníky na mýdlo a bezdotykovými sušáky ( Masarykovo n., Ztracená
ul.).

6. Školní jídelna Kojetín
Investiční akce
• celková rekonstrukce ( 10 000 000,-Kč) spojená s využitím uvolněných prostor školní
družiny
• nový nábytek do jídelny
• obnova a dobudování přístupové cesty v zásobovacím traktu ŠJ
• nový přístupový chodník pro strávníky
• průběžné dovybavení kuchyně
Koncepční záměr
• zachování zařízení
• výběr ze dvou druhů jídel
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Hlavní investiční akce a koncepční záměry rozvoje škol pro
období 2005 – 2008
1. zachování všech stávajících škol a školských zařízení na území města Kojetín
2. investiční akce směřující k zachování a zlepšení stavu škol a školských zařízení:
rok 2005 - rekonstrukce školní jídelny – 10 mil. Kč
- rekonstrukce hřiště mateřské školy – 1,9 mil. Kč
rok 2006 - oprava budovy a prostor v ZŠ Svat. Čecha – 12 mil. Kč
- vybudování multimediální učebny ZŠ nám. Míru – 5 mil. Kč
rok 2007 - oprava budovy, oplocení a zařízení v budově ZUŠ – 0,5 mil. Kč
- opravy budovy a zařízení zvláštní školy – 0,3 mil. Kč
rok 2008 - oprava budovy MŠ a MěDDM (Masarykovo náměstí), včetně úprav
zahrady – 2 mil. Kč

Jednou z nejvýraznějších investicí do školství v minulém období byla rekonstrukce Základní
školy náměstí Míru, za více než 30 milionů Kč.
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Tabulková příloha
Mateřská škola – školní rok 2004/2005
Název školy

100
50

Počet
oddělení
4
2

Stav
k 1.1.2005
100
50

150

6

150

Kapacita MŠ

Hanusíkova 10
Masarykovo nám.
52 – elokované
prac.
Celkem

Počet volných % naplněnosti
míst
0
100 %
0
100 %

0

100 %

Základní a střední školy v Kojetíně
Škola

ZŠ Sv.
Čecha
ZŠ nám.
Míru
Zvl.škola
Gymnázi
um
ZUŠ

Počet
tříd

Kapacit
a

Odděle Kapacita Celkem Průměrn
ní ŠD
žáků
ý počet
žáků
2
60
355
20,9

I.
stupeň

II.
stupeň

Naplně
nost %

17

420

194

161

84,5

18

510

2

50

375

20,8

204

171

73,5

8
12

70
396

1
---

12
---

71
354

8,9
29,5

26
---

45
---

100
89,4

14

250

---

---

222

---

---

---

88,8

Vývoj počtu žáků v ZŠ
Školní rok

2005/2006

Počet žáků
odcházejících
Počet žáků
nastupujících
Meziroční úbytek
žáků
Celkový úbytek

61

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

52

61

64

50

Školská zařízení
Zařízení

Počet zájmových kroužků

Počet účastníků

Průměrný počet
účastníků v zájmovém
kroužku

MěDDM

51

681

13,4
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Stáří škol a školských zařízení
Škola, školní zařízení

Stáří/roků

MŠ Hanusíkova 10
MŠ Masarykovo 52
ZŠ Sv. Čecha
ZŠ nám. Míru
Zvláštní škola
Základní umělecká škola
Gymnázium
MěDDM
Školní jídelna

27
122 (8 let po rekonstrukci)
117
102
24
38
103 (4 roky po rekonstrukci)
122 (8 let po rekonstrukci)
35

Předpokládaný počet žáků, kteří nastoupí do MŠ a 1. tříd ZŠ v letech
2005 - 2008
Školní rok
Dětí MŠ
Žáci ZŠ

2005/2006
64
61

2006/2007
50
52

2007/2008

2008/2009

2009/2010

61

64

50

Nákladovost škol a školských zařízení zřizovaných městem Kojetín
2004
Školské zařízení

MŠ
ZŠ nám. Míru
ZŠ Sv. Čecha
MěDDM
Školní jídelna

Náklady města
včetně dotací
Kč
499.990 (střecha)
15,856.740 (II
etapa
rekonstrukce)
1,846.440 (hřiště)
--240.350
(odlučovač)

Příspěvek města
na provoz 2004
Kč
900.000
1,200.000

Rozpočet r. 2005 –
příspěvek města
Kč
600.000
1,125.000

1,064.196
470.000
850.000

1,100.000
500.000
850.000
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Obrazová příloha

Práce na rekonstrukci budovy bývalé ISŠ, budované jako sídlo kojetínského gymnázia a
sportovního areál u Gymnázia Kojetín.

Dokončená přístavba gymnázia a budova mateřské školy v ulici Hanusíkova.

Objekt školní jídelny. Základní škola v ulici Svatopluka Čecha.
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Sídlo městského domu dětí a mládeže a mateřské školy. Opravená budova základní školy
na náměstí Míru.

Budova zvláštní školy a SOU, OU a U stavebního.

Aktivity žáků kojetínských škol při oslavě Dne Země.
Foto: Ing. Jiří Šírek, archiv ZŠ Sv. Čecha
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