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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 17.března 2021 

 
 
 

Přítomni:  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 
Omluveni:          Ivana Böhmová 
 
Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
Dana Šťásková – tajemnice komise pro výchovu a vzdělávání 
Petra Šnejdrová – správce dotačních titulů 
 
Program: 
 

• Vyhodnocení oceňování NEJ pedagogů za rok 2020 

• Vyhodnocení žádostí o dotace na celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu 
a vzdělávání dětí a mládeže, jednorázové akce a spolkovou činnost dospělých 
 

 
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.   

1) Vyhodnocení oceňování NEJ 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. 
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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 nominovali 2 

pedagogy a 14 MŠ nenominovalo nikoho. 

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

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. 

Na KVV 17.3.2021 byl členům komise předložen konečný návrh na 7 NEJ pedagogů za rok 2020, podle 

počtu získaných hlasů/bodů. Pro NEJ pedagoga hlasovalo v prvním i v druhém dodatečném hlasování 

všech 11 členů komise. 
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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. 

*) Příloha č.1 tohoto zápisu není vzhledem k GDPR určena ke zveřejnění. 
 

Předložený návrh usnesení č.1 :  

Komise souhlasí s oceněním sedmi (7) pedagogů: Mgr. Jan Sýkora, Pavel Merta, Mgr. Magda 

Pomajzlová, Mgr. Petr Zerzán, Bc. Lenka Veselíková, Dis.,Mgr. Marta Lukašíková a Helena 

Valentová, jako nejlepší pedagogický pracovník škol, školských zařízení a zdravotnických 

zařízení statutárního města Pardubice a s finančním darem 5.000,- Kč. 

Hlasování (on-line):     PRO – 10 členů,      PROTI – 0 členů,      ZDRŽEL SE – nikdo 

Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (10/11) a byl přijat. 

Seznam vybraných pedagogů na ocenění bude předložen Radě města Pardubic ke schválení dne 

29.3.2021. 

 

2)    Vyhodnocení žádostí o dotace na celoroční činnost spolků a organizací 
podporujících výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, jednorázové akce a spolkovou 
činnost dospělých 
 

Členové komise pro výchovu a vzdělávání projednali žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory 

volnočasových a vzdělávacích aktivit. Z Programu jsou poskytovány dotace na podporu celoroční činnosti 

dětí a mládeže, jednorázové akce, spolkovou činnost dospělých, letní táborovou činnost, tematické 

granty a individuální dotace. V roce 2021 Program disponuje částkou 1.722.400 Kč. Na podporu dětí a 

mládeže a jednorázové akce je poskytováno 90 % celkového objemu finančních prostředků (1.550.160 

Kč) a 10 % na spolkovou činnost dospělých (172.400 Kč). 

V termínu od 18. ledna do 8. února 2021 bylo vyhlášeno dotační kolo na podporu celoroční činnosti dětí 

a mládeže, jednorázové akce a spolkovou činnost dospělých. Celkem bylo v rámci tohoto dotačního kola 

přijato 36 žádostí o poskytnutí dotací, přičemž 2 žádosti byly žadateli písemně staženy z projednávání. 

Žádosti o poskytnutí dotací byly hodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti a poté byly předloženy 

komisi pro výchovu a vzdělávání k bodovému hodnocení podle kritérií schválených Pravidly pro 

poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 2021. Projekt, který 

neobdržel minimálně 50 bodů z celkově možných 100, nebyl doporučen k podpoře. 

Žádosti o dotace na celoroční činnost a jednorázové akce byly členům komise poskytnuty před jednáním 

KVV v elektronické podobě. Zaslala Petra Šnejdrová, ekonom OŠKS – správce dotací. 
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Předpokládaný objem finančních prostředků k rozdělení je 1.722.400,- Kč. 

Žádosti jsou rozděleny do 3 oblastí: 

1. Celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu a vzdělávání dětí a mládeže – 

celkem 11 žádostí 

2. Jednorázové akce – celkem 9 žádostí 

3. Spolková činnost dospělých – celkem 14 žádostí 

Komise bodově ohodnotila jednotlivé žádosti o dotace v souladu s Pravidly pro poskytování dotací 

z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 2021. 

Členům komise byla dne 29.3.2021 následně zaslána tabulka navržených dotací viz příloha č.2*) tohoto 

zápisu a na základě zaslaných podkladů pro hlasování per rollam o dotacích z Programu podpory 

volnočasových a vzdělávacích aktivit, byli vyzváni k per rollam hlasování. Souhlas s hlasováním per rollam 

vyslovila nadpoloviční většina členů komise při jednání dne 17.3.2021. Tabulku s návrhy dotací, spolu 

s návrhy usnesení, dle domluvy s předsedou komise a členy komise, zaslala všem členům komise Petra 

Šnejdrová, ekonom OŠKS. 

*) Příloha č.2 tohoto zápisu není vzhledem k GDPR určena ke zveřejnění. 
 
Předložený návrh usnesení č.1: 
 

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje ke schválení dotaci dle přílohy č.1, řádek č.1 ve 
výši uvedené ve sloupci „Návrh KVV“. 

 
Hlasování (per rollam): PRO – 10 členů,        PROTI – nikdo,         ZDRŽEL SE – 1 člen 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (10/11) a byl přijat. 
 
Předložený návrh usnesení č.2: 
 

Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje ke schválení dotaci dle přílohy č.1, řádek č.2 ve 
výši uvedené ve sloupci „Návrh KVV“. 

 
Hlasování (per rollam): PRO – 10 členů,       PROTI – nikdo,        ZDRŽEL SE – 1 člen 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (10/11) a byl přijat. 
 
Předložený návrh usnesení č.3: 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje ke schválení dotaci dle přílohy č.1, řádek č.3-34 ve výši 
uvedené ve sloupci „Návrh KVV“. 
 
Hlasování (per rollam): PRO – 11 členů,       PROTI – nikdo,        ZDRŽEL SE – nikdo 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (11/11) a byl přijat. 
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Poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit bude předloženo Petrou 

Šnejdrovou Radě města Pardubic ke schválení dne 12.4.2021 a následně Zastupitelstvu města Pardubic 

dne 29.4.2021. Seznam hodnocených projektů s body je přílohou č.3 *) tohoto zápisu. 

 
*) Příloha č.3 tohoto zápisu není vzhledem k GDPR určena ke zveřejnění. 
 

Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání: 

28.4.2021 v 15 hodin 

Program: 

• Oceňování žáků a studentů – zmapování, stanovení kritérií 
• Hlasování KVV  

 

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

 

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

Světlana Divecká ………………………………………….. 


