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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 20. ledna 2021 

 
 
 

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

Program:    

1) Výroční zpráva o činnosti KVV za rok 2020 
2) Oceňování pedagogů za rok 2020 
3) Různé 

 
V zápise jsou jména uváděna bez titulů. 
 

Jednání komise se uskutečnilo on-line prostřednictvím TEAMSU. Zahájil František Němec v 15:30 hod., 
informoval o bodech programu.   

 

1.)  Výroční zpráva o činnosti Komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2020 
 

Návrh Výroční zprávy je přílohou č. 1 tohoto zápisu. 
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Předložený návrh: Komise souhlasí s návrhem Výroční zprávy Komise pro výchovu a vzdělávání za 

rok 2020 v předloženém znění. Žádný ze členů nemá připomínky. 

Hlasování:   PRO -  11 členů,    PROTI – 0 členů,   ZDRŽEL SE – nikdo 

Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (11/11) a byl přijat. 

Výroční zpráva Komise pro východu a vzdělávání za rok 2020 bude předložena Radě města Pardubic ke 

schválení dne 1.3. 2021. 

2.) Oceňování nejlepších pedagogů za rok 2020 
 

KVV byl představen termín oceňování pedagogů ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM a zdravotnických zařízení a to 

16.4.2021.  

V případě příznivého vývoje koronavirové pandemie bude oceňování probíhat ve Východočeském 

divadle Pardubice. Pedagogickým pracovníkům bude představena hra Sherlock v nesnázích. 

Komise souhlasí se zachováním stávajících kritérii pro nominaci pedagogického pracovníka. 

 Ocenění budou pedagogickým pracovníkům udělena za: 

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.) 

 
Úkol: tajemnice osloví ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Pardubice, aby zaslali 

své návrhy pro ocenění jejich pedagogického pracovníka. 

 

3.) Různé 
 

• Stěhování útulku pro opuštěná zvířata v Pardubicích ze Štrossovy ulice do lesoparku na 
Dukle. Fungovat by mohl v objektu zvaný Bobr, který ale, jak namítla ředitelka ZŠ Josefa 
Ressla Světlana Divecká, je v těsné blízkosti ZŠ, což vidí jako nevhodné. 

• Diskuse na téma Strategie školství – web stránky, akční plán, veřejná prezentace. Akční 
plán pro školství podle Strategie na rok 2021 bude projednáván na únorovém jednání 
KVV. 

• Pan náměstek vyzval k aktivnímu zapojení všech v hledání cest, jak žáky zejména ze 
sociálně slabších rodin motivačním a efektivním způsobem navrátit ze sociální izolace 
zpět. 
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Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání: 24. února v 15:30 hod. 

Program:  

• Schválení navržených kandidátů na ocenění nejlepších pedagogických pracovníků škol a 

školských zařízení. 

• Návrh akčního plánu školství podle Strategie na rok 2021. 

 

 

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

 

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

   

Světlana Divecká ………………………………………….. 

 

 

Příloha č.1: Výroční zpráva o činnosti Komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2020. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


