
1 z 2 
 

Příloha návrhu usn. č. 1 

Magistrát města Pardubic 

Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A 
 

Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic za rok 2022 
 
 
 
 

 
Předseda komise:    František Němec 
Místopředsedkyně komise: Světlana Divecká 
Tajemnice komise:    Dana Šťásková 
Členové komise:                Petr Grulich 

Roman Harmat 
Jiří Knoll 
David Kollert 
Alice Paurová 
Filip Petr 
Alena Stehnová 
Alena Suková 
Ivana Böhmová 

 
Člen s hlasem poradním:            Jaroslav Pakosta, zástupce Krajské hospodářské komory 
                                                         Pardubického kraje 
                                                            
Poznámka: jména jsou uváděna bez titulů. 
 
 
V roce 2022 se uskutečnilo 5 Komisí pro výchovu a vzdělávání (dále jen komise). Komise dne 26.1.2022, 
23.2.2022, 9.3.2022, 8.6.2022 a 21.9.2022. Termín plánované schůzky 25.5.2022 byl z důvodu nízké účasti 
členů komise nahrazen hlasováním per rollam. Z pracovních důvodů se nemohla schůzky 25.5.2022 
účastnit nadpoloviční většina členů komise a schůzku již nebylo možné, vzhledem k zařazení dotací 
z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit na podporu Prázdninové činnosti do 
plánovaného programu RmP (6.6.2022), posunout. 
Účast členů při jednáních je uvedena v příloze č.1 této výroční zprávy. 
 

Komise projednala celkem 102 žádostí o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit a své návrhy předložila Radě a Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení. Celkem 
bylo na dotacích vyplaceno 1.513.550 Kč. Z Programu byla vyplacena individuální žádost o poskytnutí 
dotace Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. na podporu projektu „Dokončení rekonstrukce 
budovy ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ, Klášterní č.p. 52“ ve výši 1.500.000 Kč. Prostředky na vyplacení této individuální 
dotace byly do dotačního programu převedeny z rozpočtu statutárního města Pardubice v rámci změny 
rozpočtu.  

Dotace z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit byly použity na financování celoroční 
činnosti organizací podporující výchovu a vzdělávání (14 žádostí), jednorázové akce (12 žádostí), k 
podpoře spolkové činnosti dospělých (14 žádostí), a dále na podporu prázdninové činnosti (63 žádostí). 
Žádosti o poskytnutí dotací byly projednávány dle schváleného časového harmonogramu a v souladu 
s Pravidly pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit. Z důvodu 
nerealizace projektů ze strany žadatelů byly 3 schválené dotace zrušeny.  
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Součástí této výroční zprávy jsou výsledky dotačního řízení z Programu podpory volnočasových a 
vzdělávacích aktivit v roce 2022 viz. příloha č.2 této výroční zprávy. 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání připravila v březnu 2022 ocenění pedagogických pracovníků základních 
škol, mateřských škol, domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol. Oceněno bylo 7 pedagogických 
pracovníků, 3 ředitelé a udělena byla jedna cena náměstka primátora. Celkem byla na tuto tradiční akci u 
příležitosti Dne učitelů rozdělena částka 55.000 Kč. 
 
Dne 21.4.2022 proběhlo ocenění nejlepších žáků a studentů základních škol, základních uměleckých škol, 
nižšího gymnázia a středních škol za školní rok 2020/2021, které komise projednávala. Oceňování bylo 
přesunuto na termín 21.4.2022 z důvodu špatného vývoje koronavirové situace (původní termín byl 
29.11.2021). V kategorii základních škol, ZUŠ a nižšího gymnázia vyhovovaly předem stanoveným kritériím 
nominace 67 jednotlivců a 1 týmu, tedy bylo celkem oceněno 81 žáků. U středních škol stanoveným 
kritériím vyhovovaly nominace 27 jednotlivců a 2 týmů, tedy bylo celkem oceněno 35 studentů. Pro 
oceňování žáků a studentů za školní rok 2020/21 byla rozdělena celková částka 172.200 Kč. 
 
Dne 21.9.2022 bylo na komisi projednáváno oceňování žáků a studentů základní škol, základních 
uměleckých škol, nižšího gymnázia a středních škol za školní rok 2021/22. Komise přistoupila z důvodu 
velkého počtu nominací a omezeného rozpočtu na tuto akci, k úpravě kritérií na tento školní rok. 
Oceněno bylo celkem 137 žáků základních škol, ZUŠ a nižšího gymnázia a 30 studentů středních škol. Pro 
oceňování těchto žáků a studentů byla rozdělena celková částka 197.800 Kč. Slavnostní předávání ocenění 
je naplánováno na 14.11.2022. 
 

U příležitosti pravidelného oceňování nejlepších žáků a studentů pardubických základních a středních škol 
bylo za školní roky 2020/2021 a 2021/2022 celkem v roce 2022 v rámci těchto ocenění vyplaceno 370.000 
Kč. 
 
Komise v průběhu roku také projednávala, vyjadřovala se k předloženým návrhům a doporučovala ke 
schválení orgánům města např.: 
 

• Investiční záměr ke zvyšování kapacit mateřských škol na území města – návrh přístavby MŠ 
Kamarád 

• Akční plán školství podle Strategie na rok 2022 

• Změna spádovosti ve školských obvodech 

• Poskytnutí investiční dotace Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

• Představení návrhu stavby projektu ZŠ TGM v Pardubicích 

• Konkursní řízení na ředitele škol 

• Hitparáda škol a zaměstnavatelů Parádního kraje 
 
Podle obsahu projednávaných bodů se jednání komise zúčastňovali náměstek primátora Mgr. Jakub 
Rychtecký, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí oddělení školství 
Mgr. Olga Havlíková, vedoucí oddělení strategického plánu a strategie v oblasti energetiky Ing. Jan 
Chvojka, pracovnice OŠKS oddělení ekonomického Ing. Petra Šnejdrová. 
 
V Pardubicích dne 29.9.2022 
 
 
 
 
                           Mgr. František Němec 
                                    předseda komise pro výchovu a vzdělávání 
 


