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Příloha návrhu usn. č. 1 

Magistrát města Pardubic 

Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 
 

 
 

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A 
 

Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic za rok 2021 
 
 
 
 

 
Předseda komise:    František Němec 
Místopředsedkyně komise: Světlana Divecká 
Tajemnice komise:    Dana Šťásková 
Členové komise:                Petr Grulich 

Roman Harmat 
Jiří Knoll 
David Kollert 
Alice Paurová 
Filip Petr 
Alena Stehnová 
Alena Suková 
Ivana Böhmová 

 
Člen s hlasem poradním:            Jaroslav Pakosta, zástupce Krajské hospodářské komory 
                                                         Pardubického kraje 
                                                            
Poznámka: jména jsou uváděna bez titulů. 
 
 
V roce 2021 se uskutečnilo 7 jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (dále jen komise). Komise dne 
28.4.2021, 17.3.2021, 3.3.2021 a 20.1.2021 se uskutečnily z důvodu vyhlášeného 4. a 5. stupně PES on-
line prostřednictvím Microsoft Teams. Účast členů při jednáních je uvedena v příloze č.1 této výroční 
zprávy. 
 
Komise projednávala žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích 
aktivit na podporu celoroční činnosti dětí a mládeže, jednorázové akce, spolkovou činnost dospělých, letní 
tábory. Celkem bylo přijato 86 žádostí o poskytnutí dotací, které byly předloženy komisi pro výchovu a 
vzdělávání k bodovému hodnocení dle kritérií schválených Pravidly pro poskytování dotací z Programu 
podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit pro rok 2021. Návrh dotací byl následně předložen Radě a 
Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení. 
 
Čerpání prostředků z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit v roce 2021: 
 

Počáteční stav k 1. 1. 2021 1 722 400 Kč zůstatek  

Dotace na celoroční činnost dětí a mládeže, jednorázové akce a 
spolkovou činnost dospělých 

707 000 Kč 1 015 400 Kč 

Letní tábory – pobytové a příměstské 821 000 Kč 194 400 Kč 

Letní příměstské tábory při Sportovním parku Pardubice 133 700 Kč 60 700 Kč 
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Z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit byla poskytnuta individuální dotace Základní 
škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ o.p.s. ve výši 1.500.000 Kč, a to na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci 
ze dne 15. 4. 2021 uzavřené mezi statutárním městem Pardubice a Základní školou a Praktickou školou 
SVÍTÁNÍ o.p.s. Finanční prostředky dotačního programu byly o částku 1.500.000 Kč navýšeny z rozpočtu 
města. 
 
Komise připravila v březnu 2021 u příležitosti Dne učitelů ocenění pedagogických pracovníků základních 
škol, mateřských škol, domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol. Z celkem obdržených 39 
nominací každý z členů komise vybral maximálně 5 pedagogů, kteří by měli být oceněni, přičemž se 
komise shodla, že v návrhu na ocenění mají být zastoupeni pedagogové z různých oblastí vzdělávání (ZŠ, 
MŠ, DDM, ZUŠ, ZZ). Členům komise byl následně předložen konečný návrh na 7 NEJ pedagogů za rok 
2020, podle počtu získaných hlasů/bodů. Pro NEJ pedagoga hlasovala v prvním i v druhém dodatečném 
hlasování všech 11 členů komise. 
Plánované veřejné předávání ocenění ve Východočeském divadle Pardubice bylo z důvodu nepříznivého 
vývoje koronavirové situace dne 16. dubna 2021 zrušeno a předávání ocenění v podobě pamětního listu a 
finanční odměny 7 pedagogickým pracovníkům a 2 ředitelům se uskutečnilo 24.9.2021. Pamětní list si 
z rukou zástupců města tentokrát převzalo i celkem 16 nominovaných učitelů z mateřských škol a 16 
nominovaných pedagogů ze základních škol. Jako každý rok byla předána i cena náměstka Mgr. Jakuba 
Rychteckého, který za rok 2020 předal hned 2 ceny náměstka, přičemž druhá cena náměstka pro školství 
byla udělena za přínos ve školním stravování v pardubických základních a mateřských školách vedoucí 
školní jídelny. 
 
V září 2021 byla členy komise schválena kritéria pro hodnocení žáků základních škol, nižšího gymnázia, 
ZUŠ a studentů středních škol pro školní rok 2020/21. Komise 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. Do původních kritérií pro 
hodnocení úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia a ZUŠ, v kategorii sportovní soutěže a 
olympiády, byl přidán text: „kde žáci reprezentují školu“. Příloha č.2 této výroční zprávy: Kritéria pro 
hodnocení úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a studentů středních škol pro školní rok 
2020/21. 
V kategorii základních škol a nižšího gymnázia bylo za úspěchy v soutěžích vědomostních, které jsou 
vyhlašované MŠMT, v ostatních vědomostních soutěžích, uměleckých soutěžích, sportovních soutěžích a 
ceně fair play nominováno celkem 75 žáků. V kategorii umělecké soutěže pro základní umělecké školy 
bylo nominováno 21 žáků. Předem stanoveným podmínkám vyhovovaly nominace 81 žáků. U středních 
škol a Konzervatoře Pardubice bylo za výjimečné úspěchy ve vědomostních soutěžích vyhlašovaných 
MŠMT, v ostatních vědomostních soutěžích a v uměleckých soutěžích nominováno celkem 56 studentů, 
z toho předem stanoveným podmínkám vyhovovaly nominace 35 studentů. 
Plánované předávání ocenění úspěšným žákům a studentům v aule Univerzity Pardubice bylo z důvodu 
špatného vývoje koronavirové situace přeloženo ze dne 29.11.2021 na jarní měsíce roku 2022.  
 
Komise v průběhu roku také projednávala, vyjadřovala se k předloženým návrhům a doporučovala ke 
schválení orgánům města např.: 
 

• Návrh novely vyhlášky č.2-2018 o školských obvodech základních škol 

• Akční plán školství podle Strategie na rok 2021 

• Akce: HITPARÁDA ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ PARDUBICKÉHO KRAJE 
 

Podle obsahu projednávaných bodů se jednání komise zúčastňovali náměstek primátora Mgr. Jakub 
Rychtecký, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí oddělení školství 
OŠKS Mgr. Olga Havlíková a pracovnice OŠKS oddělení ekonomického Ing. Petra Šnejdrová. 
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Předseda komise zastupoval komisi na jednáních s představiteli vedení města a účastnil se spolu 
s náměstky Bc. Janem Nadrchalem, PaedDr. Janem Mazuchem a on-line s Mgr. Jakubem Rychteckým 
předávání ocenění pedagogickým pracovníkům. 
 
Členové komise měli před jednáními k dispozici písemné materiály týkající se projednávaných bodů. 
Jednání probíhala za aktivní účasti členů.  
 
Výroční zpráva byla předložena a schválena komisí pro výchovu a vzdělání dne 26.1.2022 a bude 
předložena Radě města Pardubic ke schválení dne 21.2.2021. 
 
 
V Pardubicích dne 26.1.2022 
 
 
 
 
                           Mgr. František Němec 
                                    předseda komise pro výchovu a vzdělávání 
 


