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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 9. března 2022 

 
 
 

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

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

• Změna spádovosti ve školských obvodech 
 

• Různé 
 
V zápise jsou jména uváděna bez titulů. 

Jednání komise se uskutečnilo prezenčně. Zahájil František Němec v 16:00 hod., informoval o bodech 
programu.   

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

 
Komise pro výchovu a vzdělávání projednala žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit a své návrhy předkládá Radě města Pardubic ke schválení. 
 
Z Programu jsou poskytovány dotace na podporu těchto projektů: 
 



2 z 4 

 

- Celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu, vzdělávání dětí a mládeže 
- Jednorázové akce 
- Prázdninová činnost 
- Tematické granty 
- Individuální dotace 
 
V termínu od 17. ledna do 8. února 2022 bylo vyhlášeno dotační kolo na podporu celoroční činnosti spolků 
a organizací podporujících výchovu, vzdělávání děti a mládeže, jednorázové akce a spolkovou činnost 
dospělých. Celkem bylo v rámci tohoto dotačního kola přijato 40 žádostí o poskytnutí dotací. Všechny 
žádosti splňují formální a věcná kritéria, a proto byly předloženy členům komise pro výchovu a vzdělávání 
k bodovému hodnocení obsahové úrovně projektů podle kritérií schválených Pravidly pro poskytování 
dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 2022. 
Projekt, který neobdržel minimálně 50 bodů z celkově možných 100, nebyl doporučen k podpoře. 
Všechny návrhy dotací jsou ve výši do 50.000 Kč, a proto zastupitelstvu města nebude předložen žádný 
návrh ke schválení. 
Z rozpočtu statutárního města Pardubice bylo do Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit 
k 1.1.2022 vyčleněno 2.006.300 Kč. Z této částky bylo 1.636.300 Kč alokováno pro účely poskytnutí dotací 
a 370.000 Kč na tradiční akce Oceňování nejlepších žáků, studentů a pedagogů pardubických škol 
(finanční odměny a úhrada nákladů souvisejících s pořádáním akcí). 
V rámci III. Změny rozpočtu, kterou zastupitelstvo města bude projednávat dne 31.3.2022, je navržen 
přesun částky 80.000 Kč z Programu podpory rodinných center (odbor sociálních věcí) do Programu 
podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit (odbor školství, kultury a sportu). Tento přesun vznikl na 
základě potřeby pokrytí navržených dotací žadatelům Perníček, z.s. a Centrum pro rodinu Violka. 
V případě schválení přesunu částky 80.000 Kč bude Program podpory volnočasových a vzdělávacích 
aktivit disponovat pro účely poskytnutí dotací částkou 1.716.300 Kč, přičemž na podporu dětí a mládeže 
bude poskytnuto 90% celkového objemu finančních prostředků a 10% na spolkovou činnost dospělých. 
 
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.  

Příloha č. 1 tohoto zápisu: Dotace z PPVVA 

Předložený návrh usnesení č.1: 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě města Pardubic ke schválení dotace z Programu 
podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit dle přílohy č. 1 tohoto zápisu. 
 
Hlasování : PRO – 6 členů,      PROTI – nikdo,        ZDRŽEL SE – nikdo 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise ( 6/6 ) a byl přijat. 
 
Poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit bude předloženo Petrou 

Šnejdrovou Radě města Pardubic ke schválení dne 28.3.2022 a následně Zastupitelstvu města Pardubic 

dne 31.3.2022. 

2)    Změna spádovosti ve školských obvodech 
 
     Obec jako územní samosprávný celek je v souladu s § 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní 

docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území. Obec, která buď nezřídila základní školu vůbec, 

nebo nezajistila dostatečnou kapacitu školy, kterou zřídila, je oprávněna tuto svou zákonnou povinnost 

naplnit tím, že zajistí plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí. 

      V roce 2018 uzavřelo město Pardubice 12 dohod s obcemi (Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, 

Ostřešany, Ráby, Spojil, Srch, Srnojedy, Staré Jesenčany, Staré Hradiště, Stéblová) o vytvoření společného 

školského obvodu. Z důvodů plných kapacit ZŠ byla spádovost 11 obcí směřována na ZŠ Pardubice, 

Štefánikova 448, a z obce Spojil na ZŠ Pardubice-Dubina, Erno Košťála 870. Ve školním roce 2021/22 

zahájila činnost ZŠ Montessori Pardubice, p. o., přičemž žáci z Montessori tříd ZŠ Pardubice-Polabiny, 

Družstevní 305, přestoupili do této samostatné úplné ZŠ Montessori a v ZŠ Družstevní se uvolnila kapacita 

(150 míst). Z toho důvodu jsme nabídli obcím ze severního směru od Pardubic (Němčice, Ráby, Staré 

Hradiště, Srch, Stéblová) změnu spádové základní školy. S ohledem na dopravní spojení tyto obce měly 

dlouhodobě zájem o zajištění spádovosti v Polabinách. Zároveň se tím uvolní kapacita v ZŠ Štefánikova, 

která se může stát nově spádovou školou i pro žáky z obcí Dřenice a Starý Mateřov vedle toho, že dál 

zůstane spádovou školou pro žáky z obcí Barchov, Čepí, Dubany, Ostřešany, Srnojedy a Staré Jesenčany. 

Spádovost obce Spojil zůstává beze změny v ZŠ Dubina. Přínosem pro město je úhrada za každého 

spádového žáka a vliv na rozložení dojíždějících žáků v pardubických základních školách. Dojíždějících 

žáků je dlouhodobě v ZŠ v Pardubicích asi 20 % a neřešení situace by pravděpodobně vedlo k cílenému 

účelovému přehlašování trvalého pobytu s cílem přijetí do ZŠ. Tím by se komplikovalo plánování kapacit 

i zajištění potřebného počtu míst ve školách. 

      Součástí každé dohody je podíl obce na nákladech spojených s provozem základních škol, ve kterých 

se děti dojíždějící z uvedených obcí, v nichž mají trvalý pobyt, v Pardubicích vzdělávají. Výše finančního 

příspěvku představuje výši neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka. Neinvestiční výdaje 

zahrnují výdaje na údržbu a opravy, materiální výdaje, náklady na služby a plnění nevýrobní povahy, 

mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám, které nejsou poskytovány ze státního rozpočtu. 

Uhrazený finanční příspěvek bude městem Pardubice použit k úhradě neinvestičních výdajů vždy té 

základní školy zřizované městem Pardubice, v níž příslušné dítě s místem trvalého pobytu plní povinnou 

školní docházku. S ohledem na rostoucí provozní výdaje škol bylo s výše uvedenými obcemi dohodnuto 

zvýšení úhrady za žáka na rok, a to ze stávajících 2475 Kč na 4000 Kč. 

 
Předložený návrh usnesení č.2: 
 
Komise souhlasí s návrhem zvýšení úhrady za žáky dojíždějící z obcí s dohodou o společném spádovém 
obvodě ZŠ (Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, Ostřešany, Ráby, Srch, Srnojedy, Staré Hradiště, Staré 
Jesenčany, Stéblová, Spojil) a to ze 2475 Kč na 4000 Kč na žáka za rok. 
 
Hlasování : PRO – 6 členů,      PROTI – nikdo,        ZDRŽEL SE – nikdo 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise ( 6/6 ) a byl přijat. 
 
Předložený návrh usnesení č.3: 
 
Komise souhlasí s návrhem změny společného spádového obvodu pro obce: Němčice, Ráby, Srch, Staré 
Hradiště, Stéblová. Území těchto obcí bude nově součástí spádového obvodu Základní školy Pardubice-
Polabiny, Družstevní 305. 
 
Hlasování : PRO – 6 členů,      PROTI – nikdo,        ZDRŽEL SE – nikdo 
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Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise ( 6/6 ) a byl přijat. 
Předložený návrh usnesení č.4: 
 
Komise souhlasí s návrhem vytvoření společného spádového obvodu ZŠ s obcí Starý Máteřov a Dřenice. 
Území těchto obcí bude nově součástí spádového obvodu Základní školy Pardubice, Štefánikova 448. 
 
Hlasování : PRO – 6 členů,      PROTI – nikdo,        ZDRŽEL SE – nikdo 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise ( 6/6 ) a byl přijat. 
 
Změna spádovosti ve školských obvodech bude předložena Olgou Havlíkovou Radě města Pardubic ke 

schválení dne 28.3.2022 a následně Zastupitelstvu města Pardubic dne 31.3.2022. 

 
3)   Různé 

 
Poskytnutí investiční dotace Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. 
Komise byla informována o návrhu na poskytnutí investiční dotace ve výši 1.500.000 Kč z Programu 
podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit žadateli Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s., IČ 
25916092, se sídlem Komenského 342, Pardubičky, 530 03 Pardubice, na podporu projektu „Vybudování 
prostor pro odbornou výuku a terapii žáků školy SVÍTÁNÍ“ (dokončení rekonstrukce budovy ZŠ a PŠ 
SVÍTÁNÍ, Klášterní čp.52). Dotace je poskytována v návaznosti na Smlouvu o spolupráci mezi Základní 
školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, o.p.s. a statutárním městem Pardubice ze dne 15.4.2021. 
 
Poskytnutí investiční dotace Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ, o.p.s. bude předloženo Petrou 

Šnejdrovou Radě města Pardubic ke schválení dne 28.3.2022 a následně Zastupitelstvu města Pardubic 

dne 31.3.2022. 

Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání: 

25.5.2022 v 16 hodin 

Program: 

• Dotace na nájemné 
• Oceňování žáků a studentů  

 

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

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

Světlana Divecká ………………………………………….. 


