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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 22.9.2021 
 

 
 

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

Jména jsou v zápise uváděna bez titulů. 

Program:    

1) Ocenění žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a studentů středních škol 

• Nová kritéria pro hodnocení žáků základních škol, nižšího gymnázia a ZUŠ na rok 
2020/2021  

• vyhodnocení zaslaných nominací ve vztahu k navrhované úpravě kritérií 
 

Jednání komise se uskutečnilo prezenčně. Zahájil František Němec v 15:30 hod.  

 
1. 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.  

Předseda komise František Němec seznámil členy komise s letošními nominacemi úspěšných žáků 
základních škol, nižšího gymnázia a základních uměleckých škol a studentů středních škol. 
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Komise pro výchovu a vzdělávání přistoupila, vzhledem k opatřením MŠMT souvisejícím s výskytem 

onemocnění COVID-19 a tím limitovaným možnostem při organizování sportovních soutěží a 

olympiád, k úpravě kritérií pro hodnocení úspěšných žáků. 

Původní znění kritérií pro hodnocení úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia a ZUŠ 

(výňatek k upravované části): 

1. Žáci základních škol jsou hodnoceni: 

a) vědomostní a umělecké soutěže: 

- za umístění na 1. místě v okresním kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v krajském kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v ústředním kole /celorepublikové, mezinárodní/ 

b) sportovní soutěže a olympiády:  

- za umístění na 1. místě v okresním kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v krajském kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v ústředním kole /celorepublikové, mezinárodní/. 

Upravená kritéria pro hodnocení úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia a ZUŠ: 

1. Žáci základních škol jsou hodnoceni: 

a) vědomostní a umělecké soutěže: 

- za umístění na 1. místě v okresním kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v krajském kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v ústředním kole /celorepublikové, mezinárodní/ 

b) sportovní soutěže a olympiády; kde žáci reprezentují školu 

- za umístění na 1. místě v okresním kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v krajském kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v ústředním kole /celorepublikové, mezinárodní/. 

Předložený návrh č.1: Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s navrženými kritérii pro nominace 
žáků základních škol, ZUŠ a středních škol; dle přílohy č.1 tohoto zápisu: Kritéria hodnocení žáků 
základních a středních škol 
 
Hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRĚLI SE:0 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise ( 9/9 ) a byl přijat. 
 

Příloha č.1 tohoto zápisu: Kritéria pro hodnocení úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ 

a studentů středních škol pro školní rok 2020/21. 

Dle výše uvedených kritérií vybrala komise všechny nominované, kteří je splnili, a navrhla je k ocenění. 

U základních škol a ZUŠ je komisí pro výchovu a vzdělávání navrženo k ocenění 67 jednotlivců a 1 tým, 

tedy celkem 81 žáků. U středních škol je navrženo k ocenění 27 jednotlivců a 2 týmy, tedy celkem 35 

studentů. Vzhledem k počtu žáků a studentů oceňovaných za školní rok 2019/20 je to tedy pokles o 35 

žáků a 25 studentů. Pro oceňování žáků a studentů bude v roce 2020/21 rozdělena celková částka 

172.200 Kč. 
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Předložený návrh č.2: 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; dle 
přílohy č.2 

Hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise ( 9 /9  ) a byl přijat. 

Žáci základních škol, nižšího gymnázia a ZUŠ budou oceněni peněžní částkou. Navržená finanční 
ohodnocení jsou v příloze č.2 tohoto zápisu: Nominace_ZS_GY_ZUS_2021. 

Předložený návrh č.3: Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí s navrženou částkou k ocenění pro 
studenty středních škol a doporučuje ke schválení Radě města Pardubic, dle přílohy č.3 

Hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise ( 9 /9  ) a byl přijat. 

Studenti středních škol budou oceněni peněžní částkou. Navržená finanční ohodnocení studentů 

středních škol jsou v příloze č.3 tohoto zápisu: Nominace_SS_2021. 

Navržená finanční ohodnocení žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a studentů středních škol 

budou předložena Radě města Pardubic ke schválení dne 18.10.2021. 

Slavnostní setkání oceněných žáků a studentů s představiteli města Pardubice a předání ocenění se 

uskuteční dne 29.11.2021 v posluchárně A1 Univerzity Pardubice. 

 

Další termín jednání komise: 20. 10. 2020 v 15:30. 
 
Program:  

Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit. 

 
 

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

Ověřili:  František Němec             ………………………………. 

Světlana Divecká ………………………………. 


