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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 21.9.2022 

 
 
 

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

• Hitparáda škol a zaměstnavatelů Parádního kraje 

• Oceňování žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a studentů středních škol 

• Výroční zpráva KVV 2022 

• Různé 
 
V zápise jsou jména uváděna bez titulů. 

Jednání komise se uskutečnilo prezenčně. Zahájil František Němec v 16:00 hod., informoval o bodech 
programu.  Dne 21.9.2022 se uskutečnilo hlasování k bodu programu: Hitparáda škol a zaměstnavatelů 
Parádního kraje (předložený návrh č.1). Hlasování k oceňování žáků základních škol, nižšího gymnázia, 
ZUŠ a studentů středních škol se uskutečnilo per rollam, po zaslání podkladů k hlasování tajemnicí komise 
(předložený návrh č. 2, č. 3, č. 4). Schválení výroční zprávy KVV za rok 2022 proběhlo také per rollam 
(výroční zpráva byla předsedou komise na jednání dne 21.9.2022 představena, ale vzhledem 
k informacím z oceňování žáků a studentů, zmiňovaných ve výroční zprávě KVV, bylo členy komise 
rozhodnuto o per rollam hlasování). 

1. Hitparáda škol a zaměstnavatel Parádního kraje 

stejně jako minulý rok požádala Krajská hospodářská komora Pardubického kraje ve spolupráci 
s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje o zařazení Hitparády škol a zaměstnavatelů 
Parádního kraje, kterou pořádá dne 25. 11. 2022 v prostorách Enteria arény, mezi akce ve veřejném 
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zájmu v režimu vyrovnávací platby. Cílem této akce je seznámit žáky posledních ročníků základních škol, 
jejich rodiče i širokou veřejnost s nabídkou oborů vyučovaných na středních školách (nejen) 
v Pardubickém kraji s tím, že na přehlídce klademe velký důraz na spolupráci jednotlivých, zejména 
odborných škol a firem. Proběhla diskuse na toto téma. 

 Předložený návrh č.1: 

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě města Pardubic schválit zařazení akce „ HITPARÁDA 
ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ PARÁDNÍHO KRAJE – přehlídka středních škol a zaměstnavatelů“ pořádané 
Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje, se sídlem náměstí Republiky 12, Pardubice, IČO 
25982583, do režimu vyrovnávací platby v Enteria aréně Pardubice poskytované dle Smlouvy o 
poskytování služeb obecného hospodářského zájmu uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a 
společností Rozvojový fond Pardubice a.s. dne 29.12.2017 ve znění dodatku ze dne 30.6.2020. 

Hlasování: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRĚLI SE:0 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (7/7) a byl přijat. 

 

2.   Oceňování žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a studentů středních škol 

Komise pro výchovu a vzdělávání každoročně navrhuje ocenění úspěšných žáků pardubických základních 

škol, středních škol a základních uměleckých škol. Oceňováni jsou žáci a studenti, kteří se umístili na 

předních místech v okresních, krajských, národních i mezinárodních vědomostních soutěžích a 

olympiádách, jejichž vyhlašovatelem je především MŠMT, a dále žáci a studenti, kteří významně 

reprezentovali naše město na soutěžích celorepublikové a mezinárodní úrovně.  

Letos kritériím hodnocení žáků základních a středních škol, které byly schváleny členy KVV dne 8.6.2022 
vyhovělo 184 žáků ZŠ a nižšího gymnázia (227 nominací), 71 žáků ZUŠ (90 nominací) a 48 studentů SŚ. 
(Vloni bylo oceněno celkem 81 žáků ZŠ, ZUŠ a nižšího gymnázia a 35 studentů SŠ). Vzhledem k tomuto 
počtu žáků a studentů a k stejnému rozpočtu na tuto akci ( 200.800 Kč ), bylo nutné přistoupit: 

• k úpravě kritérií (tak, aby byla zachována rovnováha v počtu oceňovaných mezi soutěžemi 
vyhlašovanými MŠMT, vědomostními a uměleckými pro ZŠ a nižší gymnázium, sportovními 
soutěžemi pro ZŠ a nižší gymnázium (kde žáci reprezentují školu) a uměleckými soutěžemi pro 
žáky ZUŠ. U sportovních soutěží a soutěží ZUŠ bylo tedy zredukováno kolo soutěží na 1. místo 
v celostátních a mezinárodních kolech. U studentů středních škol bylo vzhledem k celkově 
velkému počtu nominací přistoupeno k ocenění pouze 1. míst v krajském kole a 1. míst 
v ústředním kole (celorepublikové, mezinárodní). 

Příloha č. 1. – Kritéria pro hodnocení úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a 
studentů středních škol pro školní rok 2021/22. 
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Předložený návrh č. 2: 

Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s navrženými kritérii pro nominace žáků základních škol, 
nižšího gymnázia, ZUŠ a středních škol pro školní rok 2021/22 v předloženém znění. 

Hlasování per rollam: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRĚLI SE:0 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (10/10) a byl přijat. 

• určení částky žákům ZŠ, nižšího gymnázia a ZUŠ (členy KVV bylo navrženo rozdělit předem 
určenou částku 170 tis. Kč na :  

➢ 70 tis. Kč na soutěže MŠMT, vědomostní, umělecké a fair play 
➢ 50 tis. Kč na sportovní soutěže, kde žáci reprezentují školu 
➢ 50 tis. Kč na ZUŠ 

U všech soutěží pro žáky ZŠ, nižšího gymnázia a ZUŠ byla zachována sazba jako ve školním roce 2020/21. 

Seznam všech nominací žáků ZŠ, GY a ZUŠ 2022 viz. příloha č. 2. NOMINACE ZS, GY a ZUS 2022 

Předložený návrh č. 3: 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s navrženou částkou k ocenění pro žáky základních škol, 
nižšího gymnázia a ZUŠ a doporučuje ke schválení Radě města Pardubic.  
 
Hlasování per rollam: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRĚLI SE:0 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (10/10) a byl přijat. 
 

• určení částky studentům středních škol (viz. příloha č.1 a předložený návrh č. 2 – kritéria pro 
hodnocení úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a studentů středních škol pro 
školní rok 2021/22, kdy bylo jako kritérium určeno 1. místo krajské kolo a 1. místo v ústředním 
kole (celorepublikové, mezinárodní) a zároveň došlo i k úpravě navržené částky. 

 

Navržené 

částky/úroveň k 

ocenění 2020/21 jednotlivec 

družstvo 

Navržené částky/úroveň 

2021/22 
jednotlivec družstvo 

1.  místo krajské 

kolo 1200 
1000 

1. místo krajské kolo 900 800 

1. - 3. místo 

celostátní kolo 1400 
1200 

1. místo celostátní kolo 1200 1000 

1. - 3. místo 

mezinárodní kolo 1600 
1400 

1. místo mezinárodní 

kolo 
1200 1200 
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Předložený návrh č. 4: 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s navrženou částkou k ocenění pro studenty středních škol 
doporučuje ke schválení Radě města Pardubic.  
 
Hlasování per rollam: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRĚLI SE:0 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (10/10) a byl přijat. 
  
Seznam všech nominací studentů ŠŠ viz. příloha č. 3. NOMINACE SS 2022 

Při takto navržených kritériích bude oceněno: 

SUMÁŘ STUDENTŮ SŠ KRITÉRIUM 

MŠMT (8 studentů)  7 400 Kč  • 1. místo krajské kolo 

• 1. místo v ústředním 

kole 

(celorepublikové, 

mezinárodní) 

Vědomostní (12 studentů) 10 700 Kč 

Umělecké (10 studentů) 11 700 Kč  

Celkem (30 žáků) 
29 800 Kč 

 

Celkem žáci ZŠ, nižšího gymnázia, ZUŠ a studenti SŠ 197.800 Kč (k dispozici 200.800 Kč) 

SUMÁŘ ŽÁKŮ ZŠ 
KRITÉRIUM 

Soutěže MŠMT (59 žáků – MŠMT, 

vědomostní, umělecké) 
41 600 Kč 

• 1. místo okresní 

kolo 

• 1.-3. místo 

krajské kolo 

• 1.-3. místo 

ústřední kolo 

(celorepublikové, 

mezinárodní) 

 

soutěže vědomostní 20 600 Kč 

soutěže umělecké 

6 200 Kč 

soutěže sportovní (41 žáků) 

49 400 Kč 

• 1. místo ústřední 

kolo 

(celorepublikové, 

mezinárodní) 

ZUŠ (36 žáků) 

49 200 Kč 

• 1. místo ústřední 

kolo 

(celorepublikové, 

mezinárodní) 

Fair Play (1 žák) 1 000 Kč  

CELKEM (137 žáků) 168 000 Kč  
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3. Výroční zpráva KVV 2022 
 
Výroční zpráva byla předsedou komise představena dne 21.9.2022. Hlasování o výroční zprávě proběhlo, 

vzhledem k informacím z oceňování žáků a studentů, obsažených ve výroční zprávě, per rollam. 

Předložený návrh č. 5 

Komise souhlasí s návrhem výroční zprávy Komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2022 v předloženém 

znění. Žádný ze členů nemá připomínky. 

Hlasování per rollam: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRĚLI SE:0 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (10/10) a byl přijat. 
 
Výroční zpráva KVV za rok 2022 bude předložena k projednání v RmP: 3.10.2022 
 
Příloha č.4 – Výroční zpráva za rok 2022 

 
 
Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání: 

Bude stanoven po jmenování nových členů Komise pro výchovu a vzdělávání dle výsledků voleb. 

 

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

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

Světlana Divecká ………………………………………….. 


