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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 8. června 2022 

 
 
 

Přítomni:          Světlana Divecká 
              František Němec 
              Alice Paurová 
                           Alena Stehnová 
                           Filip Petr 
                           David Kollert 
 
Dana Šťásková – tajemnice komise pro výchovu a vzdělávání 
Olga Havlíková – vedoucí oddělení školství OŠKS 
Jan Chvojka – vedoucí oddělení strategického plánu a projektového managementu 
Omluveni: Petr Grulich, Roman Harmat, Alena Suková, Ivana Böhmová, Jaroslav Pakosta, Jiří Knoll 
 
Program: 
 

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

• Dotace z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit na podporu Prázdninové 
činnosti 

• Představení návrhu stavby projektu ZŠ T.G.M. v Pardubicích 

• 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. 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.  

Komise projednala kritéria pro hodnocení úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia a ZUŠ z roku 

2021/22, která byla z důvodu epidemie na KVV 16.9.2020 upravována.  Bylo v důsledku koronavirových 

opatření, kdy neproběhly všechna plánovaná kola soutěží, doplněna kritéria o umístění až do 1. místa 
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v okresní úrovni ve všech soutěžích pro základní školy, nižší gymnázia a ZUŠ. Na KVV dne 22.9.2021 

souhlasili členové komise, vzhledem k opatřením MŠMT souvisejícím s výskytem onemocnění COVID-19 

a tím limitovaným možnostem při organizování sportovních soutěží a olympiád, s úpravou kritérií pro 

hodnocení úspěšných žáků, kde u sportovních soutěží a olympiád u žáků základních škol bylo přidáno, že 

žáci musí reprezentovat školu. 

Předložený návrh č.1: Komise pro výchovu a vzdělávání souhlasí se zachováním stávajících kritérii pro 
nominace žáků základních škol, ZUŠ a středních škol pro školní rok 2021/22 i na školní rok 2022/23; dle 
přílohy č.1: Kritéria hodnocení žáků základních a středních škol 
 
Hlasování: PRO: 6, PROTI: 0, ZDRĚLI SE:0 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (6/6) a byl přijat. 
 
Oslovení ředitelů s žádostí o zaslání nominací svých úspěšných žáků provede tajemnice komise. 

Slavnostní předávání ocenění úspěšným žákům a studentům je naplánováno na 14.11.2022 v aule 

Univerzity Pardubice. 

2. Dotace na táborovou činnost 2021 
 
Zpracované žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit na letní 
táborovou činnost byly členům komise poskytnuty na základě pověření předsedy KVV a v souladu 
s článkem 3., bod 4, Obecného statutu a jednacího řádu komisí v elektronické podobě a byli požádáni o 
hlasování per rollam. K hlasování per rollam o dotacích z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích 
aktivit na podporu Prázdninové činnosti bylo přistoupeno z důvodu nízké účasti členů KVV, kdy se 
z pracovních důvodů nemohla účastnit nadpoloviční většina členů komise a z důvodu zařazení dotací do 
plánovaného programu RmP (6.6.2022), již nebylo možné termín schůzky (25.5.2022) posunout. 
 
Komise pro výchovu a vzdělávání projednala v rámci dotačního kola Prázdninová činnost žádosti o 
poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit na pořádání letních táborů, 
tj. příměstských, pobytových a příměstských táborů při Sportovním parku Pardubice. Celkem bylo v 
termínu od 1. 5. do 20. 5. 2022 přijato 61 žádostí o poskytnutí dotací a 2 žádosti zřizovaných 
příspěvkových organizací (DDM Alfa a DDM Beta) o navýšení provozních příspěvků z důvodu úhrady 
nákladů souvisejících s pořádání příměstských táborů při Sportovním parku Pardubice. Všechny žádosti 
byly hodnoceny z hlediska formální a věcné správnosti dle vyhlášených Podmínek dotačního programu a 
Pravidel pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 2022.   
 
V případě schválení dotací na Prázdninovou činnost (Rmp a ZmP) bude podpořeno 976 dětí na pobytových 
táborech, 835 dětí na příměstských táborech a 266 dětí na příměstských táborech při Sportovním parku 
Pardubice (započteny i DDM Alfa a DDM Beta). Celkem tedy 2077 dětí.  
Dotace nejsou poskytovány v režimu de minimis.  Příjemci dotací uzavírají se statutárním městem 
Pardubice coby poskytovatelem dotace v souladu s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací.  
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Předložený návrh č.2: 
Komise pro výchovu a vzdělávání schvaluje sazby pro poskytnutí dotací na podporu prázdninové 
činnosti z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit ve výši: 
 

a) Pobytový tábor -       50 Kč/dítě/den pro děti od 5 do 19 let s trvalým pobytem na území 
Pardubic  

b) Příměstský tábor -    35 Kč/dítě/den pro děti od 5 do 19 let s trvalým pobytem na území 
Pardubic  

c) Příměstský tábor při Sportovním parku Pardubice - 100 Kč/dítě/den pro děti od 5 do 19 let 
s trvalým pobytem na území Pardubického kraje  

 

 Hlasování PRO PROTI ZDRŽEL SE 

1 František Němec 1     

2 Světlana Divecká 1     

3 Jiří Knoll 1     

4 Alice Paurová 1     

5 Petr Filip 1     

6 Alena Suková 1     

7 David Kollert 1   

8 Petr Grulich 1   

9 Roman Harmat 1     

  Celkem 9 0 0 

 
Hlasování per rollam : PRO: 9, PROTI: 0, ZDRĚLI SE:0 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (9 /9) a návrh byl přijat.  
 
Předložený návrh č.3:        
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení dotace 
z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit na podporu Prázdninové činnosti (pobytové 
a příměstské tábory a příměstské tábory při Sportovním parku Pardubice) dle přílohy č.2 ve výši 
uvedené ve spolupráci „Navržené dotace“.*) 
 

Hlasování PRO PROTI ZDRŽEL SE 

František Němec 1     

Světlana Divecká 1     

Jiří Knoll 1     

Alice Paurová 1     

Petr Filip 1     

Alena Suková 1     

David Kollert 1   

Petr Grulich 1   

Roman Harmat 1     

Celkem 9 0 0 

 
Hlasování per rollam : PRO: 9, PROTI: 0, ZDRĚLI SE:0 
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Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (9/9) a návrh byl přijat. 
  
 
*) Příloha č.2 tohoto zápisu není vzhledem k GDPR určena ke zveřejnění. 
 
 

3. Představení návrhu stavby projektu ZŠ T.G.M. v Pardubicích 
 

Jan Chvojka, jako manažer projektu Základní škola T.G.M. v Pardubicích,představil členům komise 
projekt, jehož cílem má být vytvoření nových prostor základní školy v kapacitě 540 žáků (úplná ZŠ s I. a II. 
stupněm). Projekt bude obsahovat: místnosti pro výuku a přípravu, místnosti pro personál, venkovní 
prostory pro potřeby ZŠ. Viz. příloha č.3: ZŠ TGM_NS_prezentace 
 
Proběhla diskuse o potřebě navýšení kapacity škol, jako tématu daného projektu. 
 
Předložený návrh č.4:        
Komise pro výchovu a vzdělávání bere na vědomí rozpracovaný návrh stavby na ZŠ TGM v Pardubicích. 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (6/6) a návrh byl přijat. 
 
 
Předložený návrh č.5:        
Komise pro výchovu a vzdělávání doporučuje Radě města Pardubic pokračovat v přípravě projektu ZŠ 
TGM v Pardubicích dle návrhu stavby. 
 
Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (6/6) a návrh byl přijat. 
 
Předložení investičního záměru k projednání v RmP: 20.6.2022 
Předložení investičního záměru ke schválení ZmP: 23.6.2022 
 

4. Různé 
Informaci podala Olga Havlíková. 

Ředitelka Mateřské školy Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601, Mgr. Božena Břeňová podala ke dni 

31.12.2022 rezignaci na pracovní místo ředitelky z důvodu důchodového věku. Na pozici 

ředitele/ředitelky je proto vypsáno nové konkursní řízení s termínem podávání přihlášek do 29.7.2022. 

Řediteli Základní školy Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Mgr. Filipovi 

Patlevičovi končí 6-ti leté funkční období. Dne 25.5.2022 proběhlo v historickém sále radnice Magistrátu 

města Pardubic konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy Pardubice-Studánka. Pan 

Mgr. Filip Patlevič, nar. 23. 6. 1976, byl na RmP dne 6.6.2022 jmenován na pracovní místo ředitele 

Základní školy Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317, se sídlem Pod Zahradami 317, Studánka, 530 03 

Pardubice, IČ: 48161276, a to s účinností od 1. 8. 2022 na období 6 let do 31. 7. 2028. 

Ředitelce Mateřské školy Čtyřlístek Pardubice Mgr. Žanetě Vondroušové, DiS. končí 6-ti leté funkční 

období. Konkursní řízení proběhlo dne 13.5.2022 v zasedací místnosti Rady města Pardubic. Paní Mgr. 

Žaneta Vondroušová, DiS., nar. 4.3.1985, byla na RmP dne 23.5.2022 jmenována na pracovní místo 
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ředitelky Mateřské školy Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8, se sídlem Národních hrdinů 8, 

Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČ: 75018144, a to s účinností od 23.8.2022 na období 6 let do 23.8.2028. 

 
Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání: 

21.9.2022 v 16 hodin 

Program: 

• Oceňování žáků a studentů  

 

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

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

Světlana Divecká ………………………………………….. 


