STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
Magistrát města Karviné

Odbor:
Oddělení:
Vyřizuje:

Materiál�ZM
MRZ/8202/2015

Poř. číslo

Odbor rozvoje
oddělení marketingu a školství
Kwiczalová Jana

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 18.06.2015

Sloučení Základní školy, U Studny, Mateřské školy Karviná-Mizerov Centrum 2314 a
Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 do jednoho právního subjektu
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo
sloučit příspěvkové organizace Základní školu, U Studny, Mateřskou školu Karviná-Mizerov Centrum 2314 a
Mateřskou školu Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, zřizované statutárním městem Karviná, do jednoho právního
subjektu, a to s účinností od 01.01.2016.
Termín:

31.12.2015

Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo
zrušit příspěvkové organizace Mateřskou školu Karviná-Mizerov Centrum 2314 a Mateřskou školu Karviná-Mizerov
Čajkovského 2215, a to ke dni 31.12.2015.
Termín:

31.12.2015

Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo
že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, U Studny s účinností od 01.01.2016.
Termín:

31.12.2015

Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
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Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších rozpočtů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodlo
schválit nový název přejímající příspěvkové organizace, a to Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná,
příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2016.
Termín:

31.12.2015

Úkol: ano

/ ne

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodlo
schválit přechod veškerých práv a závazků zrušených příspěvkových organizací Mateřské školy Karviná-Mizerov
Centrum 2314 a Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 na přejímající příspěvkovou organizaci s
novým názvem Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace, a to s účinností od
01.01.2016.
Termín:

31.12.2015

Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC

Příloha

Název
ZM-6-OR-Sloučení ZŠ U Studny, MŠ Centrum a
MŠ Čajkovského-DZ.pdf

Komentář
důvodová zpráva

1

Datum: 01.06.2015

Datum: 01.06.2015

Datum: 02.06.2015

Ing. Blanka
Rychla

Ing. Ingrid
Szczypková

Ing. Martina
Šrámková

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 02.06.2015

Karel Wiewiórka
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka
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Důvodová zpráva
Sloučení Základní školy, U Studny, Mateřské školy Karviná-Mizerov Centrum 2314 a Mateřské
školy Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 do jednoho právního subjektu
Statutární město Karviná má v oblasti školství v současné době 25 příspěvkových organizací. Z toho
12 základních škol a 13 samostatných mateřských škol, kdy dvě mateřské školy mají odloučená
pracoviště a 4 mateřské školy jsou součástí subjektu spolu se základní školou (celkem je tedy 19
mateřských škol).
Slučování základních a mateřských škol se již osvědčilo při předchozí optimalizaci sítě škol v Karviné,
kdy sloučením základní a mateřské školy vznikly v Karviné právní subjekty Základní škola a mateřská
škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná Fryštát, Dr. Olszaka
156, Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace a Základní škola a
Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace.
Dle dohledatelných statistických dat, získaných ze Studie vývoje počtu dětí v mateřských školách,
žáků v základních školách, středních školách ve městě Karviná do školního roku 2019/2020 a vývoje
počtu obyvatel ve městě Karviná a jejich porovnáním se skutečností můžeme sledovat trvalý pokles
počtu dětí a žáků mateřských a základních škol. Rovněž nově zpracovaná Studie vývoje počtu dětí
v mateřských školách, žáků v základních školách, středních školách ve městě Karviná do školního
roku 2024/2025 a vývoje počtu obyvatel ve městě Karviná do roku 2025 zpracovaná v prosinci 2014
potvrzuje následný pokles počtu dětí v mateřských školách i žáků ve školách základních. Vzhledem
k nepříznivému demografickému vývoji, se proto jeví jako vhodné v započaté optimalizaci sítě škol
pokračovat.
Jako optimální datum pro sloučení škol je z rozpočtového hlediska praxí ověřen 1. leden běžného
roku. Vzhledem k tomu, že ředitelky mateřských škol mohou toto sloučení vnímat negativně, je
potřeba, aby ředitel/ka školy, která je nástupnickou organizací, byl/a zkušený manažer. V případě, že
Zastupitelstvo města Karviné schválí optimalizaci sítě škol, bude sloučení předcházet nejméně
4měsíční příprava ze stran slučovaných subjektů.
Vedení města na své poradě dne 09.03.2015 vydalo souhlas s optimalizací a uložilo Odboru rozvoje
připravit návrh optimalizace sítě škol k projednání v orgánech města, a to s účinností od 01.01.2016.
Zpracovaný Návrh optimalizace v oblasti mateřských a základních škol zřizovaných statutárním
městem Karviná vzalo vedení města na vědomí dne 20.04.2015 s doporučením realizace varianty III.
Rada města Karviné na své schůzi dne 13.05.2015 usnesením č. 533 doporučila Zastupitelstvu města
Karviné schválit realizaci optimalizace dle varianty III návrhu.
V případě sloučení do jednoho právního subjektu, který v sobě zahrnuje vícero druhů škol, musí být
všechny uvedeny rovněž v názvu organizace.
Na základě výše uvedeného Rada města Karviné doporučila Zastupitelstvu města Karviné
rozhodnout:
-

-

sloučit příspěvkové organizace Základní školu, U Studny, Mateřskou školu Karviná-Mizerov
Centrum 2314 a Mateřskou školu Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, zřizované statutárním
městem Karviná, do jednoho právního subjektu, a to s účinností od 01.01.2016,
zrušit příspěvkové organizace Mateřskou školu Karviná-Mizerov Centrum 2314 a Mateřskou
školu Karviná-Mizerov Čajkovského 2215, a to ke dni 31.12.2015,
rozhodnout, že přejímající organizací se stane příspěvková organizace Základní škola, U
Studny s účinností od 01.01.2016,
schválit nový název přejímající příspěvkové organizace, a to Základní škola a Mateřská škola
U Studny, Karviná, příspěvková organizace, s účinností od 01.01.2016.
schválit přechod veškerých práv a závazků zrušených příspěvkových organizací Mateřské
školy Karviná-Mizerov Centrum 2314 a Mateřské školy Karviná-Mizerov Čajkovského 2215 na
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přejímající příspěvkovou organizaci s novým názvem Základní škola a Mateřská škola U
Studny, Karviná, příspěvková organizace, a to s účinností od 01.01.2016.
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