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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z 68. mimořádné schůze Rady města Pardubic,  

která se konala dne 03.11.2020 od 11:45 hodin  

prostřednictvím videokonference 

Přítomni: 
Martin Charvát, Petr Kvaš, Jan Mazuch, Vladimír Martinec,  
Jan Nadrchal, Jakub Rychtecký, Tomáš Pelikán, Jiří Rejda, Vít Ulrych 
 
Radim Jelínek, vedoucí KP 
Michal Zitko, tajemník 
Věra Netolická, interní audit 
 
Omluveni: 
Ludmila Ministrová, Vítězslav Štěpánek 

 

I. 
Schválení programu jednání 

Program 68. mimořádné schůze RmP dne 03.11.2020 byl schválen takto:   (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

1. Rozšíření služby péče o děti a mládež v určené škole 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 

2. Diskuse 
 

 
 

II. 
Jmenování ověřovatelů z 68. mimořádné schůze RmP dne 03.11.2020 

Ověřovateli zápisu z 68. mimořádné schůze RmP byli jmenováni Jan Mazuch  
             Jakub Rychtecký 
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III. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Rozšíření služby péče o děti a mládež v určené škole 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- okomentoval předložený materiál 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. R/4614/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doplňuje 
usnesení RmP č. R/4404/2020 ze dne 13.10.2020 v tom smyslu, že se rozšiřuje okruh osob, jimž má 
příspěvková organizace Základní škola Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344,  zajistit péči o děti. 
Péče se rozšiřuje na péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci 
Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 
zabezpečení, Finanční správy České republiky, Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu 
cizinců, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy, zaměstnanci školských 
zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci zařízení školního stravování, České 
pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského 
zařízení. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. R/4615/2020               (pro 9, proti 0, zdrž. 0) 

 
 
Rada města Pardubic 
Doplňuje 
usnesení RmP č. R/4405/2020 ze dne 13.10.2020 v tom smyslu, že se rozšiřuje okruh osob, jimž má 
příspěvková organizace Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450,  zajistit v případě 
uzavření mateřských škol nezbytnou péči pro děti z předškolního vzdělávání. Péče se rozšiřuje na 
péči o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci Úřadu práce České republiky, České správy 
sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy České republiky, 
Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogickými nebo nepedagogickými 
pracovníky mateřské školy, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, 
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zaměstnanci zařízení školního stravování, České pošty, s. p., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto 
děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení. 

 

2 
Diskuse 

 
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné diskusní příspěvky. 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 

Schůze byla ukončena v 11: 52 hodin. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
……………………………………… 
Martin Charvát 
primátor města Pardubic  

 
 
Ověřovatelé: 
 
 
 
…………………………………………….        
Jan  M a z u c h  
 
 
 
 
……………………………………………… 
Jakub  R y c h t e c k ý 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Pardubice 03.11.2020      (Jména jsou uváděna bez titulů) 
Zpracovala: Lucie Pavlová, organizační odd. KP 
Celkem 3 strany originálu zápisu. 
 
 


