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Magistrát města Pardubic 

Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 

 

 

Z Á P I S 
 
 
 

z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu ze dne 28. listopadu 2022 

 
 
 

Přítomni:  František Němec 
                            Hana Navrátilová 
                            Jakub Bednář 
  Milan Randák 
  Pavlína Parchanská 
  Irena Tužinská 
                             Marcela Nováčková 
  Jan Franc 
  Alena Holická 
  Martin Fiala 
                             Eva Malinová 
                             Ludmila Zvěřinová 
Omluveni:          Jiří Knoll 
                             Alexander Prokop                      
                 
Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
Dana Šťásková – tajemnice komise pro výchovu a vzdělávání 
Olga Havlíková – vedoucí oddělení školství OŠKS 
Petra Šnejdrová – ekonom OŠKS – správce dotací 
Lukáš Dvořák – vedoucí ekonomického oddělení OŠKS 
 
 
Program: 
 

• Informace o činnosti komise, seznámení se statutem a jednacím řádem komisí 

• Seznámení s pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích 
a prorodinných aktivit v roce 2023 

• Ostatní 
 

V zápise jsou jména uváděna bez titulů. 

Jednání komise zahájil František Němec, předseda komise, ve 14:00 hod., informoval o bodech programu.   

1) Informace o činnosti komise, seznámení se statutem a jednacím řádem komisí 
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František Němec, předseda komise, vyzval členy komise k představení a následně je seznámil s činností 

komise a působností komise dle přílohy č.1 tohoto zápisu: Směrnice č.11/2022 – Obecný statut a jednací 

řád komisí vč. přílohy č.1 této směrnice Působnost komisí RmP. 

Působnost KVVR 

• návrhy a podněty, které se týkají činnosti škol a školských zařízení zřizovaných městem, 

• návrhy a podněty k řízení, organizaci a reorganizaci škol a školských zařízení zřizovaných městem, 

• projednává a posuzuje žádosti o dotace v oblasti výchovy a vzdělávání a prorodinných aktivit 

• navrhuje Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a 
prorodinných aktivit, 

• hodnotí sociální, ekonomické a společenské podmínky života rodin ve městě, 

• mapuje potřeby rodin a navrhuje koncepční řešení, 

• ve vazbě na Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb se může vyjadřovat 
k prorodinným projektům a aktivitám, 

• kontroluje dotované akce při jejich konání (nejedná se o kontrolu ve smyslu příslušných právních 
předpisů). 

• Ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací (škol a školských zařízení) navrhuje žáky, 
studenty a pedagogy na ocenění. 

Lukáš Dvořák, vedoucí ekonomického oddělení OŠKS, seznámil členy komise se Směrnicí č.11/2022 – 

Obecný statut a jednací řád komisí a s povinnostmi souvisejícími s působením v Komisi pro výchovu, 

vzdělávání a rodinu Rady města Pardubic. Členové komise a ostatní osoby, které se účastní jednání 

komise, byli poučeni, že nesmí využívat informace, které získali v souvislosti s prací v komisi, k osobnímu 

prospěchu nebo k prospěchu třetích osob. 

Jakub Rychtecký, náměstek primátora, informovat o činnosti komise a rozpočtu. 

2) Seznámení s pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích 
a prorodinných aktivit v roce 2023 

Petra Šnejdrová, ekonom OŠKS, správce dotací, seznámila členy komise s přílohou č. 2 tohoto zápisu.: 

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit 

v roce 2023, která nabývají platnosti schválením Zastupitelstvem města Pardubic dne 19.12.2022. 

Předložený návrh č.1: 

Komise pro výchovu a vzdělávání a rodinu doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Pardubic ke 

schválení Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a 

prorodinných aktivit v roce 2023 ve znění přílohy tohoto usnesení (zápisu). 

Hlasování:           PRO: 12 členů,         PROTI – 0 členů,          ZDRŽEL SE – 0 členů 

Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina všech členů komise (12/12) a byl přijat. 
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3) Ostatní 

Členům komise byly předány:  

• Obecný statut a jednací řád komisí vč. přílohy č. 1 Působnosti komisí RmP (zaslán e-mailem dne: 
21.11.2022) 

• Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných 
aktivit v roce 2023 (zasláno e-mailem dne: 21.11.2022) 

• Formuláře a dotazníky z personálního oddělení (Osobní dotazník, Potvrzení pro ZP, Souhlas OČ, 
Informace OČ) 

• Dokument: Mlčenlivost – podepsán členy komise dne 28.11.2022 

Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání:  

11.ledna 2023 v 15:30 hod v RmP. 

Program: 
 

• Výroční zpráva za předchozí kalendářní rok 
 

• Oceňování pedagogů  
 

 
Zapsala:  Dana Šťásková  ……….…………..…………………… 

Ověřili:  František Němec …………………………………………. 

  Hana Navrátilová ………………………………………….. 


