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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 a vzdělávání dne 3.března 2021 

 
 
 

Přítomni:  Ivana Böhmová 
                             Petr Grulich 
                             Filip Petr 
                             Alena Stehnová 
                             Alena Suková 
  Světlana Divecká 
  Roman Harmat 
  Jiří Knoll 
  David Kollert 
  František Němec 
  Alice Paurová 
                            Jaroslav Pakosta – host za KHK 
 
Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
Ivana Liedermanová – vedoucí OŠKS 
Dana Šťásková – tajemnice komise pro výchovu a vzdělávání 
Olga Havlíková – vedoucí oddělení školství OŠKS 
 
 
Program: 

• Oceňování pedagogů za rok 2020 

• Akční plán školství podle Strategie na rok 2021 

• Nefinanční oceňování žáků 1. stupně za umístění v soutěžích 

• Návrh novely vyhlášky č.2-2018 o školských obvodech základních škol 

• Podpora žáků, rodin, škol při návratu „do normálu“ po pandemii 

• Investiční dotace z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit žadatele Základní 
škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

 
 

V zápise jsou jména uváděna bez titulů. 

Jednání komise se uskutečnilo on-line prostřednictvím TEAMSU. Zahájil František Němec v 15:00 hod., 
informoval o bodech programu.   
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1) Oceňování pedagogů za rok 2020 
 

Ředitelé škol, školských zařízení a zdravotnických zařízení byli dne 27.1.2021 e-mailem vyzvání, aby 

navrhli nejlepšího pedagogického pracovníka na ocenění u příležitosti Dne učitelů. 

Kategorie, ve kterých mohou pedagogické pracovníky ocenit jsou: 

1. Za přínos pro inovaci a kreativitu výchovy a vzdělávání a za zvýšení kvality v této oblasti. 

2. Za mimořádný čin. 

3. Za dlouhodobější vedení olympiád a soutěží, ve kterých žáci školy dosahují úspěchů v celostátních a 

ústředních kolech. 

4. Organizování aktivit pro děti, kterými pak reprezentují činnost školy (zřizovatele) při významných 

událostech, akcích. (intenzivní a dlouhodobá iniciativa reprezentující činnost školy). 

Celkem jsme obdrželi 39 nominací, přičemž byla letos, vzhledem ke koronavirové situaci a skutečnosti, že 

se v roce 2020 neuskutečnilo slavnostní předávání ocenění ve Východočeském divadle Pardubice, konalo 

se pouze slavnostní předávání ocenění 7 nominovaným pedagogům na radnici, nabídnuta všem 

organizacím možnost, přidání k letošní nominaci pedagoga buď i nominaci z loňska nebo zopakování 

pouze té loňské nominace pedagoga. 

 Z MŠ přišlo celkem 17 nominací, přičemž 11 nominací je loňských a 6 letošních. 3 MŠ nominovaly 2 

pedagogy a 14 MŠ nenominovalo nikoho. 

Ze ZŠ přišlo celkem 19 nominací, přičemž 8 nominací je loňských a 11 letošních. 4 ZŠ nominovaly 2 

pedagogy (loňský a letošní) a 2 ZŠ nenominovaly nikoho. 

Ze ZUŠ přišel 1 nový letošní návrh pedagoga a z DDM letos nenominovaly nikoho a ze zdravotnických 

zařízení přišly 2 nové letošní návrhy na ocenění. 

Všechny návrhy na ocenění pedagoga byly zaslány členům KVV s časovým předstihem (dne 23.2.2021). 

Nejlepší ředitelé budou oceněni v rámci připravovaného oceňování pedagogů, ale jejich výběr a 

doporučení RmP provede zřizovatel. Zřizovatel ocení 2 nejlepší ředitelé škol (1 ředitelka MŠ, 1 

ředitelka/ředitel ZŠ) a bude udělena také cena náměstka. 

Každý z členů komise vybral maximálně 5 pedagogů, kteří by měli být oceněni. Pedagogům byly přiděleny 

body podle toho, kolik členů komise je mělo ve svém výběru (1 bod = 1 hlas). Komise se shodla, že 

v návrhu na ocenění mají být zastoupeni pedagogové z různých oblastí vzdělávání (ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ, 

ZZ).  

Vzhledem k tomu, že 5 navržených pedagogů získalo 4 nebo 5 bodů a 4 navržení pedagogové získali 

shodně po 3 hlasech, komise se shodla, že ti 4 pedagogové budou zasláni všem členům KVV opětovně 

k hlasování, z jehož výsledku bude následně nominován 6. a 7. pedagog. Dodatečný návrh 4 pedagogů 

k hlasování byl členům KVV zaslán dne 9.3.2021. Návrh na všech 7 pedagogů bude schvalován na schůzce 

KVV dne 17.3.2021. 
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Členové komise byli informováni o posunutí termínu slavnostního předávání ocenění pedagogům ve 

Východočeském divadle Pardubice, z plánovaného 16. dubna 2021 na 24.9.2021, a to vzhledem ke stále 

nepříznivému vývoji koronavirové pandemie. 

Seznam nominovaných pedagogů s přehledem získaných bodů je přílohou č.1 tohoto zápisu. 

Seznam návrhů všech pedagogů, včetně odůvodnění jejich nominace, je přílohou č.2 tohoto zápisu. 

 
            2.) Návrh novely vyhlášky č.2-2018 o školských obvodech základních škol 
 
Členové komise byli seznámeni s návrhem novely vyhlášky č.2-2018 o školských obvodech základních 
škol.  Zmíněný návrh byl členům komise taktéž zaslán předem e-mailem a byl členy komise vzat na 
vědomí. 
 
Návrh této obecně závazné vyhlášky č. 2/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2018, kterou 
se stanoví školské obvody a části školských obvodů základních škol zřízených statutárním městem 
Pardubic, bude Radě města Pardubice předložen dne 15.3.2021. 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 byla schválena Zastupitelstvem města Pardubic na jednání dne 
22.3.2018, s účinností od 1.4.2018. Na základě návrhu oddělení školství Odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Pardubic se touto novelou především zavádí nový školský obvod (označený jako 
„školský obvod VII“) stávající Základní školy Waldorfské Pardubice a nově zřízené Základní školy 
Montessori Pardubice, který tvoří celé území statutárního města Pardubice. Dále se novelou, v souladu 
se zápisem v Rejstříku škol, aktualizuje název Základní školy Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159. 

Návrh novely vyhlášky č. 2-2018 o školských obvodech základních škol je přílohou č.3 tohoto zápisu. 

3.) Akční plán školství podle Strategie na rok 2021. 

Diskuse k připomínkám členů KVV k Akčnímu plánu strategie školství 2021. Akční plán pro oblast školství 
2021 bude předkládán ke schválení RmP dne 15.3.2021 a následně poté ZmP dne 25.3.2021. Podrobněji 
byl diskutován projekt: Podpora integrace cizinců – Pardubice 2021 a Program pohybové gramotnosti 
dětí MŠ. Na ostatní připomínky k akčnímu plánu bylo odpovězeno vedoucí oddělení školství Olgou 
Havlíkovou dne 5.3.2021. 

Předložený návrh č. 1: Komise souhlasí s návrhem akčního plánu pro oblast školství na rok 2021 
v předloženém znění. 

Hlasování: PRO – 11 členů,      PROTI – 0 členů,     ZDRŽEL SE –  0 členů 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (11/11) a byl přijat. 
 
Akční plán pro oblast školství na rok 2021, je přílohou č. 4 tohoto zápisu a bude předložen Radě města Pardubic 
ke schválení dne 15.3.2021. 
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4.) Nefinanční oceňování žáků 1. stupně za umístění v soutěžích 
 

Členům komise byl předložen návrh členky KVV Ivany Böhmové k nefinančnímu oceňování úspěšných 
žáků 1. stupně, kteří se umístili na předních místech v soutěžích. K počtu oceňovaných žáků 1. stupně za 
období 2017 – 2020, byl členům komise, tajemnicí komise, zpracován přehled, který je přílohou č. 5 
tohoto zápisu. Z tohoto přehledu vyplývá, že v letech 2017 – 2020 bylo oceňováno 5 – 9 jednotlivců a 2 – 
3 týmy z 1. stupně v soutěžích z oblasti: matematika, hudba, přírodověda, literární, sport. 
 
(Dle členky KVV I. Böhmové… „ počet oceňovaných dětí umožňuje realizovat nefinanční odměny včetně 

těch “kreativních”. Odměny by měly rozvíjet děti v jejich zájmech a pozitivně je motivovat v rozvoji zájmů 

a talentu. 

U finančních odměn město nemá jistotu, jak jsou peníze využity. Děti v tomto věku často nemají 

povědomí o hodnotě objemu peněz a nelze předpokládat, že jim s využitím obnosu pomůže rodina.“) 

Návrhy na ocenění dle členky KVV Ivany Böhmové 

Návrh na ocenění Oblast 

Přibližná 

hodnota Poznámka 

Pouázka na knihy (kanzelsberger, dobrovský) Obecné 800 - 1000 Kč  

Poukázka na sportovní vybavení (decathlon, 

intersport) Sport 800 - 1000 Kč  

Abonentský čip s kreditem - Aquapark 

Pardubice Sport 800 - 1000 Kč  

Poukázka s kreditem na kulturní akce v 

Pardubicích 

Umění a 

kultura/sport 800 - 1000 Kč 

Realizace přes TIC 

Pce? 

Poukázka na výtvarné potřeby Umění a kultura 800 - 1000 Kč  

Mobilní aplikace - animace Technologie 800 - 1000 Kč Jak realizovat? 

Mobilní aplikace - poznávání přírody Technologie 800 - 1000 Kč Jak realizovat? 

Vstupenka na velkou Pardubickou pro 2 osoby Sport 800 - 1000 Kč  

Permanentka do skateparku Sport 800 - 1000 Kč  

Ozobot Technologie 1600 - 2000  

Dron pro děti Technologie 800 Otázka kvality 

exkurze, výlet (vida, IQlandia)   

? lze domluvit 

progra 

Sluchátka/powerbanka  300 - 1200  

Knihovna, galerie (výstava prací)    
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Po proběhlé diskusi členů KVV a pana náměstka Jakuba Rychteckého, kde byly posuzovány pozitiva a 
negativa nefinančního oceňování žáků 1. stupně za úspěchy v soutěžích, přistoupila komise k hlasování. 
 
Předložený návrh č.2: Komise souhlasí s nefinančním oceňováním žáků na 1. stupni v rámci oceňování 
jejich úspěchů v soutěžích. 
 
Hlasování: PRO – 5 členů,       PROTI – 6 členů,     ZDRŽEL SE –  0 členů 
 
Se shora uvedeným návrhem nesouhlasila nadpoloviční většina členů komise (5/11) a nebyl přijat. 
 
 

5.) Podpora žáků, rodin, škol při návratu „do normálu“ po pandemii 
 
Na KVV dne 20.01.2021 vyzval pan náměstek Jakub Rychtecký členy komise k zamyšlení, o možných 
cestách, jak by město mohlo podpořit školáky, rodiny či školy v této obtížné době či v okamžiku návratu 
dětí zpět do školských zařízení nebo případně v průběhu letních prázdnin. 
Na dnešní KVV bylo toto téma zmíněno, ale vzhledem k velkému množství záležitostí, které je díky stále 
nepříznivému vývoji koronovirové pandemie nutné řešit, bylo toto téma odloženo do okamžiku, kdy bude 
alespoň možné predikovat možný návrat dětí do školských zařízení.  
K účelu shromažďování případných nápadů, které s tímto souvisí, bude předsedou KVV Františkem 
Němcem vytvořen sdílený dokument, kde bude prostor se o těchto nápadech a možnostech vyjadřovat a 
na setkání komise je poté následně probrat a případně předat vedení města jako doporučení. 
 
 
  
                   6.) Investiční dotace z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit žadatele 
Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 
 
Pan náměstek Jakub Rychtecký představil členům komise návrh dokumentu, investiční dotaci z Programu 
podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit žadatele Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., 
vyplývající z titulu plnění Smlouvy o spolupráci, předkládané Radě a Zastupitelstvu města Pardubic ke 
schválení a vyzval členy komise pro výchovu a vzdělávání k doporučení.  
 
Návrh Smlouvy o spolupráci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. a Statutárním městem 
Pardubice je přílohou č. 6 tohoto zápisu. 
 
Členi komise obdrželi zmíněnou Smlouvu o spolupráci e-mailem dne 5.3.2021 a byli vyzvání dle Článku III. 
Obecného statutu a jednacího řádu komisí ke korespondenčnímu hlasování a to do 9.3.2020.  
 
Předložený návrh č.3: Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě a Zastupitelstvu města 
Pardubic ke schválení investiční dotaci z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit ve 
výši 1.500.000 Kč žadateli Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., vyplývající z titulu plnění 
Smlouvy o spolupráci, předkládané zastupitelstvu města ke schválení dne 25.3.2021.     
 
Hlasování: PRO – 10 členů,       PROTI – 0 členů,     ZDRŽEL SE –  1 člen 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (10/11) a byl přijat, jeden 
člen se zdržel hlasování. 
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Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání:  

17. března 2021 v 15:00 hod. 

Program: 

• Vyhodnocení žádostí o dotace na celoroční činnost dětí a mládeže, jednorázové akce a spolková 
činnost dospělých 

• Vyhodnocení oceňování pedagogů za rok 2020 
 

 

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

 

Ověřil:  František Němec …………………………………………. 

   

Světlana Divecká ………………………………………….. 


