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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Kancelář primátora 

Zápis z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic,  

které se konalo dne 22.10.2020 od 15:00 hodin  

v centru IDEON, Jiráskova 1963, Pardubice 

  
XXIII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájil a řídil primátor města Pardubic Martin 
Charvát, který úvodem přivítal všechny přítomné.  
 
Z celkového počtu členů zastupitelstva bylo na počátku jednání přítomno 28 členů. V průběhu 
zasedání se dostavili další 4 členové zastupitelstva města.  7 zastupitelů bylo omluveno. 
 
 
Zapisovatelkou byla jmenována Lucie Kutálková. 
 
Ověřovateli zápisu z minulého XXII. zasedání ZmP byli: 
 

- Aleš  K l o s e  
- Ondřej  K a r a s 

 
    

Písemné připomínky nedošly. 
Zápis a usnesení ze XXI. zasedání zastupitelstva byly  s c h v á l e n y. 
 
Ověřovateli zápisu z XXIII. zasedání zastupitelstva byli jmenováni: 
 

- František  B r e n d l  
- Robert  K l č o 

 
 
Pracovní předsednictvo pro XXIII. zasedání bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  
(pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
 

- Petr  K v a š    
- Jan  N a d r c h a l  
- Jakub  R y c h t e c k ý 
- Jan  M a z u c h  
- Martin  Ch a r v á t  
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Návrhová komise byla navržena a schválena v tomto složení: 
(pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 
 

- Ludmila  M i n i s t r o v á 
- Radek  H e j n ý 
- Jiří  R o z i n e k 

 

 

I. 
Schválení programu jednání 

V programu byly navrženy následující změny: 

- stažení zprávy č. 6 „Změna stanov a.s. se 100% akciovým podílem města“, 
- zařazení nových zpráv: 

„Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (provoz ZSP)“  
jako bodu č. 17, 
„Schválení dotační smlouvy na provoz ZSP se společností Dostihový spolek a.s.“  
jako bodu č. 18, 
„Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021 – 2022 – úprava“ 
jako bodu č. 6 na místo staženého bodu, 
„Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě se SmP a.s. – provozován í veřejných pohřebišť“  
jako bodu č. 19, 
„Úprava jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic“ jako bodu č. 20 a jeho projednání za 
zprávou č. 1. 
 

Program XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020 byl schválen s výše uvedenými změnami takto: 

(pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 

1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Charvát Martin, primátor města Pardubic 

2. Aktualizace investičního záměru - CPD a GAMPA 
P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Rašková Kateřina, odbor rozvoje a strategie 

Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
Vojta Vít, odbor rozvoje a strategie 

3. Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti CPD, z.s. 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Rychtecký Jakub, náměstek primátora 

Z: Netolická Věra, útvar interního auditu 
Vaněčková Helena, kancelář tajemníka 
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4. Odpis pohledávek 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Z: Koblížková Jana, odbor majetku a investic 

Klínská Lenka, odbor majetku a investic 
5. Záležitosti EBA a.s. (schválení Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo ZK, ostatní) 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 

6. Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2022 - úprava 
P: Mazuch Jan, náměstek primátora 

Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
7. X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Hochmanová Renata, odbor ekonomický 

Nečas Ondřej, vedoucí ekonomického odboru 
8. Revokace usnesení - Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Jiráková Nikola, odbor rozvoje a strategie 

Čada Miroslav, vedoucí odboru rozvoje a strategie 
9. Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Mazuch Jan, náměstek primátora 

Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Chaloupková Jitka, odbor školství, kultury a sportu 
Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
Šnejdrová Petra, odbor školství, kultury a sportu 

10. Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
11. Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Z: Karas Martin, odbor školství, kultury a sportu 

12. Strategie školství Pardubice 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Havlíková Olga, odbor školství, kultury a sportu 
Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
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13. Dodatky ke zřizovacím listinám mateřských škol 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kamenická Iva, odbor školství, kultury a sportu 
14. Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Kopecký Ondřej, odbor školství, kultury a sportu 
15. Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z usnesení 
ZmP 

P: Kutílek Jakub, zastupitel města Pardubic 
Z: Pešková Alena, kancelář primátora 

Pavlová Lucie, kancelář primátora 
16. Městský útulek pro opuštěná zvířata - nutné opravy/údržba areálu stávajícího útulku; 
parametry výběru lokality pro výstavbu nového útulku 

P: Haas Karel, zastupitel města Pardubic 
Z: Haas Karel, zastupitel města Pardubic 

17. Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (provoz ZSP) 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Netolická Věra, útvar interního auditu 

Macháně Jiří, odbor rozvoje a strategie 
18. Schválení dotační smlouvy na provoz ZSP se společností Dostihový spolek a.s. 

P: Nadrchal Jan, náměstek primátora 
Z: Netolická Věra, útvar interního auditu 

Macháně Jiří, odbor rozvoje a strategie 
19. Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě se SmP a.s. - provozování veřejných pohřebišť 

P: Mazuch Jan, náměstek primátora 
Nadrchal Jan, náměstek primátora 

Z: Uchytil Aleš, kancelář tajemníka 
20. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic (projednáno za bodem č. 1) 

P: Hrubeš Jan, zastupitel města Pardubic 
Z: Hrubeš Jan, zastupitel města Pardubic 

21. Diskuse 
 
Informativní zprávy: 
 
Terminál B 

P: Charvát Martin, primátor města Pardubic 
Dvořáčková Helena, zastupitelka města Pardubic 

Z: Chvojka Jan, odbor rozvoje a strategie 
Picpauer Jan, odbor majetku a investic 
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Stav pořizování územního plánu, změn územního plánu a územně plánovacích podkladů 

P: Kvaš Petr, náměstek primátora 
Z: Rajtrová Helena, odbor hlavního architekta 

Kavalírová Zuzana, vedoucí odboru hlavního architekta 
Stav školních stravovacích zařízení 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Šťásková Dana, odbor životního prostředí 
Stav sportovišť a kapacity tělocvičen/sálů ZŠ a DDM 

P: Rychtecký Jakub, náměstek primátora 
Z: Liedermanová Ivana, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

Ježková Monika, odbor školství, kultury a sportu 
 

 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

1 
Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Jakub Kutílek 
Martin Charvát 
Karel Haas  
Jan Mazuch 
Jakub Rychtecký 
Jan Nadrchal  
František Brendl  
Petr Kvaš 
Martin Kolovratník 
Jan Procházka  
Václav Snopek  
Jiří Lejhanec  
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1632/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního zasedání 
Zastupitelstva města Pardubic. 
 

2 
Aktualizace investičního záměru - CPD a GAMPA 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Václav Snopek 
Martin Charvát 
Jakub Rychtecký 
Jan Hrubeš  
František Brendl 
Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
Helena Dvořáčková 
Karel Haas 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1633/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
aktualizaci schváleného investičního záměru č. Z/1379/2020 ze dne 28. 5. 2020, která spočívá v 
navýšení celkových nákladů ve stavební části projektu „Centrální polytechnické dílny a Galerie 
města Pardubic“ na částku 312 348 512,- Kč,- včetně DPH a rozpočtové rezervy 20 mil Kč, tzn. 
navýšení oproti schválené rozpočtové ceně o 57,8 mil. Kč vč. DPH.   
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1634/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
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že ekonomický odbor v rámci návrhu X. změny rozpočtu města na rok 2020 předloží ke schválení 
ZmP příslušné rozpočtové opatření, které bude řešit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu 
města Pardubic na rok 2022 ve výši Kč 30 978,5 tis. Kč (EU 85 % 29 253,1 tis. Kč + SR 5 % 1 725,4 tis. 
Kč) na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic - 
předpokládaná navýšená dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1635/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
že smlouva o dílo s vítězným uchazečem ve stavební části projektu „Centrální polytechnické dílny a 
Galerie města Pardubic“ bude uzavřena, za podmínky, že dojde ke schválení projektového záměru 
CPD v Řídícím výboru ITI v rámci navýšení alokace ve výši 29 253,1 tis. Kč (fin. prostředky EU). 
 

3 
Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti CPD, z.s. 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš - požádal o předkládání informativních zpráv ohledně průběhu spolupráce s Univerzitou 

Pardubice ve frekvenci jednou za 3 měsíce 

Jakub Rychtecký – potvrdil předkládání informativních zpráv ve frekvenci jednou za 4 měsíce 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1636/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., se sídlem: 
Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČO: 02058774, mezi statutárním městem Pardubice a 
Univerzitou Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČO: 00216275. Znění 
Memoranda je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti spolku Centrální polytechnické dílny, z.s., se 
sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČO: 02058774, mezi statutárním městem 
Pardubice a Univerzitou Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČO: 00216275, ve 
znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
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Z: Martin Charvát, primátor 
T:  15.11.2020 

4 
Odpis pohledávek 

Zpravodaj: Martin Charvát, primátor města 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1637/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek z majetku města uvedených v příloze č. 1 tohoto 
usnesení v celkové výši 1.074.443,- Kč s příslušenstvím. 
 
Pozn.: Příloha tohoto usnesení obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 

 

5 
Záležitosti EBA a.s. (schválení Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo ZK, ostatní) 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrabal 
Helena Dvořáčková 
Jan Mazuch 
Petr Juchelka, předseda představenstva EBA a.s. 
Jakub Kutílek 
František Brendl 
Jiří Rejda 
Jan Procházka 
 
Jan Hrabal a Jiří Rejda – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o 

obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1638/2020               (pro 27, proti 1, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Uzavření Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 800 000,- Kč společnosti 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 481 54 938. Návrh smlouvy o poskytnutí příplatku je přílohou 
tohoto návrhu usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
podepsat Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši 800 000,- Kč společnosti 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s., IČO 481 54 938, která je přílohou tohoto usnesení.  
T: 30. 11. 2020 
Z: Martin Charvát, primátor 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1639/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 1, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Bere na vědomí 
s vazbou na usnesení č. Z/1608/2020 ze dne 22. 09. 2020 usnesení rady č. R/4381/ 2020 ze dne 
5. 10. 2020 a usnesení představenstva EBA a.s. ze dne 6. 10. 2020, která jsou přílohami důvodové 
zprávy k tomuto usnesení. 
 

6 
Financování programů podpory z rozpočtu města Pardubic na roky 2021-2022 - 

úprava 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- v důvodové zprávě k návrhu č. 005 opravil označení basketbalového klubu → správně má být 

„BK Pardubice a.s.“ 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Jakub Kutílek - požádal o samostatné hlasování k návrhu č. 1, 4, 5 a společně návrh č. 2 a 3. 
 
Vít Ulrych, Petr Kvaš, Ludmila Ministrová a Radek Hejný – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o 

střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1640/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 1, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doplňuje 
USNESENÍ ZM/265/2015  
Takto:  
Finanční vypořádání jednotlivých Programů podpory za rok 2020 (PP sportu, kultury, volného času, 
cestovního ruchu, bezbariérovosti - správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu a PP ekologické 
výchovy a osvěty - správce 1015 Odbor životního prostředí). Správce rozpočtových prostředků v 
rámci stanoveného časového harmonogramu k příslušnému finančnímu vypořádání hospodaření 
města nebude žádat o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých programů 
podpory do rozpočtu města na rok 2021 v rámci finančního vypořádání hospodaření města. Tato 
změna se týká pouze finančního vypořádání za rok 2020. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1641/2020               (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
USNESENÍ Z/973/2019  
Takto:  
Financování "Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2021-2022 bude 
realizováno ve výši Kč 2 092,4 tis. na každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1642/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Financování "Programu podpory rodinných center" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí) pro 
rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2021-2022 bude realizováno ve výši Kč 550,0 tis. na 
každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1643/2020               (pro 25, proti 0, zdrž. 5, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Úpravu financování "Programu podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 
pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2021-2022. Financování bude realizováno ve výši 
Kč 49 549,7 tis. každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Navýšení financování "Programu podpory sportu" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) 
pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky 2021-2022. Financování bude realizováno ve výši 
Kč 2 355,0 tis. každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1644/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 2, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Úpravu financování programu "Podpora sportu - vazba na akciové podíly města v městských 
společnostech" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) pro rozpočty statutárního města 
Pardubic na roky 2021-2022. Financování bude realizováno ve výši Kč 25 450,0 tis. každý rok. Jedná 
se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 

7 
X. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2020 - rozpočtová opatření 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
- požádal o opravu správce kapitoly v návrhu č. 020, odst. I a II → správně má být uveden 

správce 711 – Odbor majetku a investic. 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Ondřej Karas – požádal o stažení návrhu č. 004, v opačném případě požádal o samostatné hlasování 
k tomuto návrhu 
Jan Mazuch – návrh č. 004 z pozice předkladatele nestáhl a podal vysvětlení 
Petr Klimpl – ředitele DpmP a.s. T. Pelikána požádal o dodatečnou informaci, jaký je odhad finančních 

kompenzací pro DpmP a.s. na další období roku 2020  

Karel Haas – v souvislosti s návrhem č. 020 požádal o poskytnutí časového harmonogramu údržby a 

rekonstrukcí zastávek MHD 

Jakub Rychtecký  
Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic 
Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy 
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Jan Hrabal – požádal o zaslání informativní zprávy týkající se rekonstrukcí zastávek MHD 

 

Petr Kvaš, Ludmila Ministrová a Robert Klčo – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a  

§ 83 odst. 2 zákona o obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 

 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1645/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 240. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje 
položky "Terminál Univerzita" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 240. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
15,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje 
položky "Terminál B" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1646/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 241. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
20,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje 
položky "Památník Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1647/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 242. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
100,0 tis. v rámci položky "MAS Dukla - Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) 
z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
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Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1648/2020               (pro 28, proti 1, zdrž. 2, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 243. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
500,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky 
"Zimní sportovní park - provoz" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 243. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
120,0 tis. z běžných výdajů položky "Zimní sportovní park - provoz a investice" (správce 1411 - 
Odbor rozvoje a strategie) na běžné výdaje položky "Zimní sportovní park - osvětlení" (správce 711 
- Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1649/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 244. Zvýšení  příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 329,6 tis. položka 411. 
"Dotace MZDR - SSmP - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 244. Zvýšení  příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 295,6 tis. položka 411. 
"Dotace MMR - SSmP - příspěvek na provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné 
transfery položky "SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). Jedná se o 
závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1650/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 245. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 
745,5 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes" na položku 421. 
"Dotace MMR - CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes".   
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Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1651/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 246. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 
212,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. 
Dělnická)" na položku 421. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. 
Dělnická)". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 246. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 
606,8 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. 
Dělnická)" na položku 421. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. 
Dělnická)". 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1652/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 247. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10 
000,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná dotace - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa" na 
položku 421. "Dotace MMR - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa". 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 247. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 398,9 tis. položka 421. 
"Dotace MMR - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
kapitálové výdaje položky "ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa" (správce 711 - Odbor majetku 
a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1653/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 424,5 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - MŠ Pospíšilovo nám. - projekt OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "MŠ Pospíšilovo nám. - projekt OPVVV - dotace" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 430,9 tis. položka 411. 
"Dotace MŠMT - MŠ K Polabinám - projekt OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 
běžné transfery položky "MŠ K Polabinám - projekt OPVVV - dotace" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 27,3 tis. položka 412. 
"Dotace Pk - MŠ Klubíčko (Grusova) - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části 
rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - potravinová pomoc - dotace Pk" 
(správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7,1 tis. položka 412. "Dotace 
Pk - MŠ Duha - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery 
položky "MŠ Duha - potravinová pomoc - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1654/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
258,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický 
odbor) na běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
60,7 tis. z běžných výdajů položky "Obecná rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na 
běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie). 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1655/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 250. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
263,4 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" na položku 415. 
"Dotace od mezinárodních institucí - URBACT - Tech Revolution". 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 250. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 263,6 tis. položky 23. 
"Předpokládaná dotace - URBACT - Tech Revolution" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu 
běžné výdaje položky "URBACT - Tech Revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor rozvoje a 
strategie) ve stejné výši. 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1656/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 251. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 
176,4 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Řízení strategie integrované územní investice" na 
položku 411. "Dotace MMR - Řízení strategie integrované územní investice". 
 
 
Číslo návrhu: 013 
Přijaté usnesení č. Z/1657/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 252. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
91,0 tis. z běžných výdajů položky "Senior centrum" (správce 1734 - Odbor majetku a investic) na 
kapitálové výdaje položky "Senior centrum - zlepšení osvětlení a akustiky" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 014 
Přijaté usnesení č. Z/1658/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 39,6 tis. položka 222. 
"Finanční vypořádání minulých let - MŠ Kytička - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu "Dotace MŠMT - MŠ Kytička - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 108,8 tis. položka 222. 
"Finanční vypořádání minulých let - MŠ Doubek - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu "Dotace MŠMT - MŠ Doubek - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 9,8 tis. položka 222. 
"Finanční vypořádání minulých let - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu "Dotace Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
IV. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,1 tis. položka 222. 
"Finanční vypořádání minulých let - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu "Dotace Pk - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
V. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 83,6 tis. položka 222. 
"Finanční vypořádání minulých let - ZŠ Ohrazenice - projekt OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt OPVVV - FV 2019" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VI. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 5,5 tis. položka 222. 
"Finanční vypořádání minulých let - ZŠ Waldorfská - projekt OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu "Dotace MŠMT - ZŠ Waldorfská - projekt OPVVV - FV 2019" (správce 1734 - Odbor 
školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
VII. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 23,6 tis. položka 222. 
"Finanční vypořádání minulých let - MŠ Pospíšilovo nám. - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení 
výdajové části rozpočtu "Dotace Pk - MŠ Pospíšilovo - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 
- Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 
 
 
Číslo návrhu: 015 
Přijaté usnesení č. Z/1659/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 254. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 85,0 tis. položka 232. 
"Sociální pohřby" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "Sociální pohřby" (správce 6131 - 
Odbor sociálních věcí). 
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Číslo návrhu: 016 
Přijaté usnesení č. Z/1660/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 255. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
200,0 tis. z běžných výdajů položky "Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize" na běžné 
výdaje položky "Pojištění veškerého majetku města (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 017 
Přijaté usnesení č. Z/1661/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 256. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
576,0 tis. v rámci položky "MŠ Grusova - rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 256. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
12,0 tis. v rámci položky "MŠ Svítkov - výstavba nové MŠ - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. 
 
 
Číslo návrhu: 018 
Přijaté usnesení č. Z/1662/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 257. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
631,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, 
investice)" na kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce soc. zařízení - 
tribuna A" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 019 
Přijaté usnesení č. Z/1663/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 258. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
300,0 tis. z kapitálových výdajů položky "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" na běžné výdaje 
položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 258. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
570,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré hradiště - 
PD" na běžné výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 020 
Přijaté usnesení č. Z/1664/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 259. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
890,1 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce zastávky MHD - U Kostelíčka směr do centra" (správce 711 – Odbor majetku a 
investic). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 259. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
991,8 tis. z kapitálových výdajů položky "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce zastávky MHD - Okrajová směr do centra" (správce 711 - Odbor majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 021 
Přijaté usnesení č. Z/1665/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 260. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 10 
000,0 tis. z běžných výdajů položky "Krizová rezerva rozpočtu - dopady COVID19" (správce 598 - 
Ekonomický odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. - dopravní 
obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 022 
Přijaté usnesení č. Z/1666/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 261. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 2 
150,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky 
"Rekonstrukce mostu M803 - Zeleňák" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
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II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 261. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 
916,5 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky 
"Oprava mostu M105 - ul. Mezi Mosty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 023 
Přijaté usnesení č. Z/1667/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 262. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
120,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Platba 
za energie dle smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 024 
Přijaté usnesení č. Z/1668/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 263. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
271,3 tis. z kapitálových výdajů položky "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na kapitálové výdaje 
položky "SSZ K2 Zimní stadion - doplnění výzbroje" (správce 1327 - Odbor dopravy). 
 
 
Číslo návrhu: 025 
Přijaté usnesení č. Z/1669/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 264. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
250,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a 
sportu) na kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - centrální část města" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
 
 
Číslo návrhu: 026 
Přijaté usnesení č. Z/1670/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
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Rozpočtové opatření č. 265. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
25,0 tis. z běžných výdajů položky "Komunitní plánování" na běžné transfery položky "Ocenění 
sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 265. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 
tis. z běžných výdajů položky "Komunitní plánování" na běžné transfery položky "Ocenění 
sociálních pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí). 
 
 
Číslo návrhu: 027 
Přijaté usnesení č. Z/1671/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 266. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
960,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích - 
vlastní zdroje" na kapitálové výdaje položky "MŠ Brožíkova - protiradonová opatření" (správce 711 
- Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 266. Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 
650,0 tis. z položky 31. "Předpokládaný transfer z MO IV - Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský 
podnik v Nemošicích" na položku 12. "Transfer z MO IV - Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský 
podnik v Nemošicích". 
 
 
Číslo návrhu: 028 
Přijaté usnesení č. Z/1672/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 267. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 217,9 tis. položka 411. 
"Dotace MPSV - Výkon sociální práce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje 
položky "Výkon sociální práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka). 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 267. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3 162,3 tis. položka 31. 
"Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa" a zároveň zvýšení výdajové 
části rozpočtu "RPS Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a 
investic) ve stejné výši. 
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Číslo návrhu: 029 
Přijaté usnesení č. Z/1673/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Rozpočtové opatření č. 267. Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 
14,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" 
(správce 914 - Kancelář tajemníka). 
 
 
Číslo návrhu: 030 
Přijaté usnesení č. Z/1674/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 30 978,5 tis. na kapitálové výdaje položky "Centrální 
polytechnické dílny a Gampa - dotace" (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu 
statutárního města Pardubic na rok 2022. 
 

8 
Revokace usnesení - Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková rezervace 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1675/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1614/2020 ze dne 24.9.2020, konkr. bod IV. 
citovaného usnesení, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXX (dotace z městského 
rozpočtu ve výši 50,0 tis Kč a ze státního rozpočtu ve výši 100,0 tis Kč), a uzavření dvou navazujících 
dotačních smluv s městem Pardubice jako poskytovatelem dotace, a dále ruší část bodu X. 
citovaného usnesení, jímž bylo uloženo podepsat dotační smlouvy mezi výše uvedenými žadateli a 
městem dle výše uvedeného bodu IV. usnesení. 
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9 
Revokace usnesení a dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

Zpravodaj: Jan Mazuch a Jakub Rychtecký, náměstci primátora 
 
Slovo předkladatelů a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Jakub Rychtecký 
Karel Haas  
Jan Mazuch 
Václav Snopek 
 
Radek Hejný a Vít Ulrych – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o 

obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 

 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1676/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1173/2020 ze dne 23.1.2020, jímž bylo schváleno 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu spolku Pardubická sportovní organizace, 
z.s., IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci 
celoročního projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže", přičemž tato změna spočívá ve 
snížení původně schválené výše dotace v částce 120.000 Kč na částku 90.000 Kč, a to s ohledem na 
zrušení významné části projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže" v důsledku restriktivních 
opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu 
podpory sportu č. D1734/00015/20 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Pardubická 
sportovní organizace, z.s., IČO: 60159910, se sídlem: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, o změně výše dotace a s tím související změně čerpání dotace na upravené položky v 
rozpočtu týkající se projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže" ve znění, které je přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00015/20 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Pardubická sportovní 
organizace, z.s., IČO: 60159910, se sídlem: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve 
znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
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Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1677/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1172/2020 ze dne 23.1.2020, jímž bylo schváleno 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu spolku Univerzitní sportovní klub 
Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95, Pardubice, 532 10, na realizaci projektu 
"podpora univerzitního sportu", přičemž tato změna spočívá ve snížení původně schválené výše 
dotace v částce 240.000 Kč na částku 234.250 Kč, a to s ohledem na zrušení části projektu, 
konkrétně akce "Běh naděje" v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k 
ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu 
podpory sportu č. D1734/00070/20 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Univerzitní 
sportovní klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95, Pardubice, 532 10, o změně 
výše dotace a s tím související změně čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu týkající se 
projektu "podpora univerzitního sportu" ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00070/20 mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Univerzitní sportovní 
klub Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95, Pardubice, 532 10, ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1678/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu 
podpory sportu se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Činnost Basketbalového klubu 
Pardubice z.s.", č. D1734/00011/20, uzavřené dne 2.3.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v 
důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 a v důsledku změny nájemní smlouvy za objekt 
basketbalové haly na adrese V Ráji 311, Pardubice 530 02 (snížení nájemného), mění stanovené 
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čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v 
částce 2.850.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00011/20, mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Basketbalový klub 
Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, 
které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1679/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu 
podpory sportu se spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské poháry a turnaje", č. 
D1734/00096/20, uzavřené dne 29.5.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 a v důsledku rušení některých turnajů mění stanovené čerpání dotace 
na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 300.000,- 
Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00096/20, mezi statutárním městem Pardubice a spolkem Basketbalový klub 
Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, 
které je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1680/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu 
podpory sportu se společností BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice", č. 
D1734/00010/20, uzavřené dne 19.2.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při 
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zachování původně schválené výše dotace v částce 3.600.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00010/20, mezi statutárním městem Pardubice a společností BK Pardubice, a.s., 
IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 
1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 006 
Přijaté usnesení č. Z/1681/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu 
podpory sportu se spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice, na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal", č. D1734/00008/20, 
uzavřené dne 24.2.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně 
obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období 
roku 2020 a v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného prostor v majetku města za 
období od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené 
položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 900.000,- Kč. Znění 
dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00008/20, mezi statutárním městem Pardubice a spolkem FK PARDUBICE, z.s., 
IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 007 
Přijaté usnesení č. Z/1682/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu 
podpory sportu se spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice, na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických družstev", č. 
D1734/00007/20, uzavřené dne 24.2.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
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CoV-2 pro období roku 2020 a v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného prostor v 
majetku města za období od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2020 mění stanovené čerpání dotace na 
upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce 3.800.000,- Kč. 
Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00007/20, mezi statutárním městem Pardubice a spolkem FK PARDUBICE, z.s., 
IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 008 
Přijaté usnesení č. Z/1683/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu 
podpory sportu se spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, 
Ohrazenice, 533 53 Pardubice, na realizaci projektu "Klubová akademie FK PARDUBICE", č. 
D1734/00006/20, uzavřené dne 24.2.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při 
zachování původně schválené výše dotace v částce 1.300.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 
tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory 
sportu č. D1734/00006/20, mezi statutárním městem Pardubice a spolkem FK PARDUBICE, z.s., 
IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, ve znění, které je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
Z.: I. Liedermanová 
T.: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 009 
Přijaté usnesení č. Z/1684/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1267/2020 ze dne 29. 4. 2020, konkrétně řádek č. 
2, přílohy č. 1 citovaného usnesení, jímž byla schválena investiční dotace ve výši 64.000 Kč z 
Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit žadateli Junák – český skaut, středisko 
Dívčí Pardubice, z.s., IČ 60159944, se sídlem Holcova 1289, Pardubice, na podporu projektu 
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„Dřevěný domek pro uložení táborových věcí a věcí spojených s údržbou vlastní nemovitosti“, a to 
z důvodu předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu z důvodu nedostatku 
finančních prostředků. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1267/2020 ze dne 29. 4. 2020, jímž bylo v bodu II. 
schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Programu podpory 
volnočasových a vzdělávacích aktivit s žadatelem Junák – český skaut, středisko Dívčí Pardubice, 
z.s., IČ 60159944, se sídlem Holcova 1289, Pardubice, ve výši 64.000 Kč na podporu projektu 
„Dřevěný domek pro uložení táborových věcí a věcí spojených s údržbou vlastní nemovitosti“ a 
dále kterým bylo v bodu III. citovaného usnesení uloženo uzavřít  smlouvu o poskytnutí dotace 
(příloha č. 3 usnesení č. Z/1267/2020). 
 
 
Číslo návrhu: 010 
Přijaté usnesení č. Z/1685/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 27. 2. 2020, konkrétně 
řádek     č. 3, přílohy č. 1, bodu I. citovaného usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 100.000 
Kč z Programu podpory cestovního ruchu žadateli Yashica Events s.r.o., IČ 4754425, se sídlem 
Žďárského 186,  674 01 Kožichovice,  na podporu projektu „Létofest Pardubice 2020“,  a to z 
důvodu předložení písemného sdělení žadatelem o nerealizaci projektu z důvodu opatření 
přijatých k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ruší 
část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 27. 2. 2020, jímž bylo v bodu II. 
schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního 
ruchu s žadatelem Yashica Events s.r.o., IČ 4754425, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, 
na podporu projektu „Létofest Pardubice 2020“ a dále kterým bylo v bodu III. citovaného usnesení 
uloženo uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (příloha č. 4 usnesení č. Z/1235/2020). 
 
 
Číslo návrhu: 011 
Přijaté usnesení č. Z/1686/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni se 
subjektem Sdružení aviatické pouti, se sídlem VÚ 2553 Pardubice, 530 02 Pardubice, IČ: 64242943, 
na realizaci projektu "Aviatická pouť 2018-2020",  č. D1734/00010/18, uzavřené dne 2.3.2018, jímž 
se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 snižuje původně 
schválená výše dotace v částce 450.000,- Kč na částku 335.070,- Kč, a to s ohledem na zrušení výše 
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uvedeného projektu v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně 
obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. Znění dodatku je přílohou 
tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory Pardubičtí tahouni se 
subjektem Sdružení aviatické pouti, se sídlem VÚ 2553 Pardubice, 530 02 Pardubice, IČ: 64242943, 
na realizaci projektu "Aviatická pouť 2018-2020",  č. D1734/00010/18, uzavřené dne 2.3.2018 ve 
znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.12.2020 
 
 
Číslo návrhu: 012 
Přijaté usnesení č. Z/1687/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1277/2020 ze dne 29.4.2020, jímž bylo schváleno 
poskytnutí dotace z Programu podpory kultury subjektu Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 
635/24, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, na realizaci projektu "Jeden svět 2020 v 
Pardubicích – Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech", přičemž tato změna 
spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 100.000,- Kč na částku 68.000,- Kč na 
žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se subjektem 
Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 
25755277, na realizaci projektu "Jeden svět 2020 v Pardubicích – Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů o lidských právech",  č. D1734/00142/20, uzavřené dne 10.6.2020, jímž se na 
žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené 
čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu a zároveň se snižuje výše poskytnuté dotace z 
původní schválené částky ve výši 100.000,- Kč na částku 68.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou 
tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory kultury se subjektem 
Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 635/24, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 
25755277, na realizaci projektu "Jeden svět 2020 v Pardubicích – Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů o lidských právech", ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.  
Z: Mgr. Ivana Liedermanová  
T: 31.12.2020 
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10 
Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1688/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Koncepci odstraňování bariér v přístupu ke kultuře, jejíž plné znění je přílohou č. 1 tohoto 
usnesení. 

11 
Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jakub Kutílek 
Jan Mazuch 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1689/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
záměr vypracování Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko pro období 
2021 - 2025, a to dle harmonogramu, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení. 
 

12 
Strategie školství Pardubice 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
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V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrubeš  
Jakub Rychtecký 
Karel Haas 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1690/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Strategii školství Pardubic 2030 dle příloh tohoto usnesení. 
 

13 
Dodatky ke zřizovacím listinám mateřských škol 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1691/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Pardubice-Polabiny, Odborářů 345, ve znění, které je 
přílohou tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2021. 
 
 
Číslo návrhu: 002 
Přijaté usnesení č. Z/1692/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Pardubice, nábřeží Závodu míru 1961, ve znění, které 
je přílohou tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2021. 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1693/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Pardubice-Hostovice 30, ve znění, které je přílohou 
tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2021. 
 
 
Číslo návrhu: 004 
Přijaté usnesení č. Z/1694/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov a Lány na Důlku, Miloslava 
Špinky 1350, 530 06  Pardubice, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, s účinností od 
1.11.2020. 
 
 

14 
Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu 

Zpravodaj: Jakub Rychtecký, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1695/2020               (pro 25, proti 1, zdrž. 3, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši 1.080.000,- Kč společnosti 
Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, na realizaci projektu "Nájemné a služby spojené s mistrovskými utkáními A-mužstva v 
areálu Vršovický Ďolíček". Dotace bude poskytnuta v režimu „de minimis. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve 
výši 1.080.000,- Kč se společností Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, 
Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Nájemné a služby spojené s 
mistrovskými utkáními A-mužstva v areálu Vršovický Ďolíček" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení. 
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III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se společností Fotbalový klub 
Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice , na 
realizaci projektu "Nájemné a služby spojené s mistrovskými utkáními A-mužstva v areálu 
Vršovický Ďolíček" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.  
Z.: I. Liedermanová  
T.: 31.12.2020 
 

15 
Zpráva Kontrolního výboru ZmP - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzešlých z 

usnesení ZmP 

Zpravodaj: Jakub Kutílek, předseda Kontrolního výboru ZmP 
 
Slovo předkladatele – viz zvukový záznam 
 
Bez rozpravy 
 
 
 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1696/2020               (pro 29, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 1, 4 - 10, 12 - 31, 
33 - 60 a 62 - 102. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
v evidenci plnění usnesení ponechat úkoly uvedené v příloze usnesení v řádcích č. 2, 3, 11, 32 a 61. 
 
Pozn.: Příloha tohoto usnesení obsahuje osobní údaje a z tohoto důvodu není zveřejněna. 

 
 

16 
Městský útulek pro opuštěná zvířata - nutné opravy/údržba areálu stávajícího 

útulku; parametry výběru lokality pro výstavbu nového útulku 

Zpravodaj: Karel Haas, zastupitel města 
- informoval, že na základě konzultace s ekonomickým odborem upravil znění návrhu  

č. 001, s jehož novým zněním členy ZmP seznámil.  
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
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V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Helena Dvořáčková 
Jan Procházka – podal nový návrh usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/1697/2020) 
Jiří Rejda  
Martin Charvát 
Karel Haas 
Jan Hrabal 
Jakub Rychtecký 
 
 
 
Číslo návrhu: 005 
Přijaté usnesení č. Z/1697/2020               (pro 25, proti 0, zdrž. 2, nehl. 3) 
 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
předložení řádné zprávy o Městském útulku pro opuštěná zvířata (popis stávajícího stavu), budoucí 
vytipované lokality, návrh přípravy výstavby nového útulku. 
T: 31.12.2020 
Z: Martin Charvát, primátor města 
    Petr Kvaš, náměstek primátora 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 16, proti 0, zdrž. 12, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic předložit na časově nejbližší následující zasedání Zastupitelstva města Pardubic 
v rámci řádné zprávy týkající se XI. změny rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2020 návrh 
usnesení o přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč z běžných 
výdajů položky "NP- ostatní (opravy, údržba, fond údržby)" na běžné výdaje položky "NP - areál 
Městského útulku pro opuštěná zvířata, Štrossova (opravy, údržba, služby)" (správce 711 - Odbor 
majetku a investic). 
T: 30.11.2020 
Z: Jan Mazuch, náměstek primátora s gescí za oblast rozpočtu města 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 16, proti 0, zdrž. 12, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Odboru majetku a investic  
- provést prohlídku/kontrolu aktuálního stavebně-technického stavu areálu Městského útulku pro 
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opuštěná zvířata v ulici Štrossova a  
- dle výsledků prohlídky/kontroly dle předchozí odrážky zajistit opravu/údržbu nejpodstatnějších vad, 
opotřebení, poškození v areálu Městského útulku pro opuštěná zvířata v ulici Štrossova. 
T: 30. 4. 2021 
Z: Martin Charvát, primátor města s gescí za oblast majetku a investic 
 
 
Návrh usnesení č. 003 nebyl přijat               (pro 16, proti 0, zdrž. 12, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Doporučuje 
Radě města Pardubic a všem zainteresovaným organizačním útvarům Statutárního města Pardubice 
podílejícím se na hledání a výběru nejvhodnější lokality pro výstavbu nového městského útulku pro 
opuštěná zvířata pracovat s parametry výběru a zohlednit parametry výběru nejvhodnější lokality 
specifikovanými v důvodové zprávě k tomuto usnesení. 
T: průběžně 
Z: Martin Charvát, primátor města s gescí za oblast majetku a investic 
 
 
Návrh usnesení č. 004 nebyl přijat               (pro 16, proti 0, zdrž. 12, nehl. 2) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Odboru rozvoje a strategie  
- prověřit možnosti (národní i evropské) dotačního financování výstavby nového městského útulku 
pro opuštěná zvířata a  
- zajistit přípravu, organizaci a konání veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, 
realizované na dobu neurčitou Statutárním městem Pardubice za účelem získávání a shromažďování 
dobrovolných peněžitých příspěvků na veřejně prospěšný účel výstavby a následného provozu 
nového městského útulku pro opuštěná zvířata. 
T: 30. 4. 2021 
Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora města s gescí mimo jiné za oblast dotační politiky a životního 
prostředí 
 

17 
Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (provoz ZSP) 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava – viz zvukový záznam 
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V rozpravě vystoupili: 
Petr Kvaš a Ludmila Ministrová – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 

zákona o obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 

 
Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1698/2020               (pro 24, proti 1, zdrž. 2, nehl. 3) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi statutárním městem 
Pardubice a obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, IČO: 48155110, o stanovení podmínek výkonu veřejné služby spočívající v 
zajištění realizace sportovního projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ v areálu Dostihového závodiště 
Pardubice, na dobu určitou, a to od 01. 11. 2020 do 31. 03. 2023. Znění smlouvy je přílohou tohoto 
usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi statutárním městem 
Pardubice a obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice, IČO: 48155110, o stanovení podmínek výkonu veřejné služby spočívající v 
zajištění realizace sportovního projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ v areálu Dostihového závodiště 
Pardubice, na dobu určitou, a to od 01. 11. 2020 do 31. 03. 2023, ve znění, které je přílohou tohoto 
usnesení.  
Z: Martin Charvát, primátor 
T: 1.11.2020 
 

18 
Schválení dotační smlouvy na provoz ZSP se společností Dostihový spolek a.s. 

Zpravodaj: Jan Nadrchal, náměstek primátora 
- bez doplňujících informací 

 
Rozprava – viz zvukový záznam 
 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Kvaš a Ludmila Ministrová – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 

zákona o obcích podali informaci o jejich poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1699/2020               (pro 24, proti 1, zdrž. 3, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
poskytnutí dotace obchodní společnosti Dostihový spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Zimní 
sportovní park v sezóně 2020/2021, z titulu vyrovnávací platby představující rozdíl mezi náklady a 
výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, v celkové výši 2,460.000,- 
Kč, a to prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi statutárním 
městem Pardubice a společností Dostihový spolek a.s. za následujících podmínek:  
- částka ve výši 1,020.000,- Kč  bude žadateli poskytnuta do 30.11.2020,  
- částka ve výši 1,440.000,- Kč bude žadateli poskytnuta nejpozději do 28.2.2021, avšak pouze za 
podmínky, že Zastupitelstvo města Pardubic schválí alokaci této částky pro uvedený účel v 
rozpočtu statutárního města Pardubic pro rok 2021. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem 
Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s 
realizací projektu Zimní sportovní park v sezóně 2020/2021, z titulu vyrovnávací platby 
představující rozdíl mezi náklady a výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, ve výši 2,460.000,- Kč, dle podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení, 
tj. ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. 
III. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s obchodní společností Dostihový spolek a.s., se sídlem 
Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s 
realizací projektu Zimní sportovní park v sezóně 2020/2021, z titulu vyrovnávací platby 
představující rozdíl mezi náklady a výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného 
hospodářského zájmu, ve výši 2,460.000,- Kč, dle bodu II. tohoto usnesení. Znění dodatku je 
přílohou tohoto usnesení. 
Z: Ing. Martin Charvát, primátor 
T: 31.10.2020 
 

19 
Dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě se SmP a.s. - provozování veřejných pohřebišť 

Zpravodaj: Jan Mazuch, náměstek primátora 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupil: 
Jiří Rozinek – s ohledem na ustanovení § 8 zákona o střetu zájmů a § 83 odst. 2 zákona o obcích podal 

informaci o jeho poměru k projednávané věci. 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1700/2020               (pro 28, proti 0, zdrž. 0, nehl. 2) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Schvaluje 
dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě o provozování veřejných pohřebišť na území statutárního města 
Pardubice ze dne 19.1.2016, ve znění jejích dodatků č. 1 - 4, uzavřené mezi statutárním městem 
Pardubice jakožto příkazcem a obchodní společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČO: 25262572, jímž se upravuje odměna příkazníka ve 
smyslu uvedení její výše bez DPH (zákonné DPH bude k uvedené odměně připočteno). Znění 
dodatku je přílohou tohoto usnesení. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
uzavřít dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě o provozování veřejných pohřebišť na území statutárního 
města Pardubice ze dne 19.1.2016, ve znění jejích dodatků č. 1 - 4, uzavřené mezi statutárním 
městem Pardubice jakožto příkazcem a obchodní společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem 
Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 123 Pardubice, IČO: 25262572, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve 
znění, které je jeho přílohou. 
Z: Charvát Martin, primátor 
T: 30.11.2020 
 

20 
Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic 

(tento bod byl projednán za zprávou č. 1) 

 
Zpravodaj: Jan Hrubeš, zastupitel města 
 
Slovo předkladatele a rozprava – viz zvukový záznam 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jan Hrabal – podal nový návrh usnesení (viz přijaté usnesení č. Z/1701/2020) 
Viktor Derka, odborník na danou problematiku z Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
Karel Haas 
Jan Hrubeš 
Martin Charvát 
Jiří Turek, vedoucí kanceláře tajemníka 
Jiří Lejhanec 
Jakub Rychtecký 
Václav Snopek 
Vojtěch Jirsa 
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Číslo návrhu: 003 
Přijaté usnesení č. Z/1701/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 0) 

 
 
I. Zastupitelstvo města Pardubic 
Souhlasí 
s vytvořením pracovní skupiny, která se bude zabývat úpravou jednacího řádu Zastupitelstva města 
Pardubic. Každý klub zastupitelů ze Zastupitelstva města Pardubic bude mít v této pracovní skupině 
po jednom zástupci. Pracovní skupinu budou dále tvořit zástupci Magistrátu města Pardubic. 
II. Zastupitelstvo města Pardubic 
Ukládá 
Radě města Pardubic vytvořit pracovní skupinu pro úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města 
Pardubic ve smyslu usnesení č. I. 
T: 02.11.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 001 nebyl přijat               (pro 4, proti 7, zdrž. 20, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
Jednací řád Zastupitelstva města Pardubic ve smyslu příloh tohoto návrhu usnesení. 
Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
T: 18.11.2020 
 
 
Návrh usnesení č. 002 nebyl přijat               (pro 6, proti 5, zdrž. 20, nehl. 0) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Mění 
Jednací řád Zastupitelstva města Pardubic ve smyslu příloh tohoto návrhu usnesení. 
Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu 
T: 18.11.2020 
 

21 
Diskuse 

 
XXXXXXXXXXXX – na základě přihlášky do diskuse 

- vznesl diskusní příspěvek k problematice HC DYNAMO Pardubice a.s.  Vyjádřil se k uzavření 
akcionářské smlouvy na převod akcií HC Dynamo Pardubice a.s. se spol. HokejPce 2020 s.r.o., 
která je dle jeho názoru pro město nevýhodná. Informoval, že za účelem opětovného 
projednání v zastupitelstvu města byl podán podnět finančnímu výboru k prošetření, zda 
město postupovalo s péčí řádného hospodáře. Upozornil na to, že uvedenou smlouvu již 
město porušilo, když nezajistilo včasné uzavření nové nájemní smlouvy mezi Rozvojovým 
fondem Pardubice a.s. a hokejovým klubem. 
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Matěj Slanař 

- v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací podal 2 nové návrhy usnesení:   
1. Zastupitelstvo města Pardubic žádá Radu města Pardubic zajistit pravidelnou dezinfekci 

povrchů poptávkových tlačítek na semaforech pro chodce a parkovacích automatech v 

součinnosti se Službami města Pardubic. 

2.  Zastupitelstvo města Pardubic žádá Radu města Pardubic zajistit instalaci přenosných 

dezinfekčních stojanů na nejvíce exponovaných místech na území města. 

  
Jakub Kutílek  

- poděkoval p. XXXXXXXXXX  za podnět podaný finančnímu výboru, který dle vyjádření jeho 
předsedy V. Snopka bude předložen jako řádný bod na příštím zasedání ZmP. 

- reagoval na návrh M. Slanaře týkající se dezinfekce poptávkových tlačítek na semaforech a 
parkovacích automatech. Za vhodné řešení považuje přeprogramování tlačítek tak, aby je 
nebylo nutné mačkat. 

- vznesl 2 dotazy na náměstka J. Mazucha:  
1. V zápise z jednání finančního výboru ze dne 08.06.2020 je uveden požadavek na 

zpracování přehledu objemu finančních prostředků, které město Pardubice jako jeden 
z akcionářů investovalo do hokejového klubu od jeho nákupu. Dotázal se, zda se na 
splnění úkolu pracuje a kdy bude znám výsledek. 

2. Uvedl, že ZmP v lednu 2019 schválilo změnu stanov společnosti Pardubická plavební a.s. 
týkající se obsazování orgánů společnosti. Dle obchodního rejstříku ke změnám doposud 
nedošlo a požádal o zdůvodnění. 

→ Na první dotaz reagoval J. Mazuch – omluvil se za nesplnění úkolu vyplývajícího z jednání FV 

a přislíbil jeho splnění. 

→ Na druhý dotaz reagoval vedoucí ORS M. Čada – zápis v obchodním rejstříku Pardubické 

plavební bude proveden v nejbližší době, rozhodnutí ZmP ve věci změn stanov Pardubické 

plavební a.s. bylo projednáno na valné hromadě společnosti v červnu r. 2019.  

→ P. Kvaš reagoval na J. Kutílkem doporučenou možnost přeprogramování poptávkových 

tlačítek – v současné době to nepovažuje za vhodné, neboť nejsme vybaveni potřebnou 

technologií.   
 
Petr Klimpl  

- poděkoval náměstku J.  Rychteckému za 2 informativní zprávy, a to ke stavu školních 
stravovacích zařízení a ke stavu sportovišť a kapacitám tělocvičen v ZŠ a DDM. V této 
souvislosti poukázal na objem finančních prostředků, které město musí vynakládat do 
vlastního majetku. 

- k informativní zprávě Terminál B uvedl, že zpráva obsahuje důležitý přehled pozemků a 
požádal o doplnění zprávy o časový harmonogram a o předpokládané náklady vč. jejich 
financování.  
→ Reagoval M. Charvát, který upřesnil, že předložená informativní zpráva k Terminálu B 

reaguje na požadavek F. Brendla vznesený na minulém zasedání ZmP.  

 
Karel Haas  

- připojil se k požadavku P. Klimpla o poskytnutí časového harmonogramu dalšího postupu a  
aktualizace nákladů k Terminálu B. 

- náměstka P. Kvaše požádal, aby byli zastupitelé informováni o termínu participačního jednání 
k pořizované územní studii Červeňák, až bude jednání svoláno.  
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- vrátil se k příspěvku F. Brendla ohledně částky 9 mil. Kč na TDI diskutovanému v rámci 
projednání bodu č. 2 „Aktualizace investičního záměru CPD a Gampa“. Upřesnil, že se jednalo  
o údaj uvedený v oddílu B.2 důvodové zprávy, vysvětlením vedoucího OMI J. Hrušky byl 
uveden na pravou míru. 

 
Petr Kvaš  

- potvrdil, že o termínu jednání k ÚS Červeňák budou zastupitelé informováni. 
- M. Slanaře požádal o stažení návrhu ohledně dezinfekce tlačítek semaforů a parkovacích 

automatů. Námět považuje za dobrý, má však charakter ukládacího usnesení, z tohoto důvodu 
ho doporučil nyní nehlasovat, ale projednat na nejbližším jednání krizového štábu.  
→ J. Hrubeš požádal o samostatné hlasování k návrhům M. Slanaře v případě, že se o nich 

bude hlasovat. 

 
Matěj Slanař 

- na základě vzneseného doporučení stáhl obě navrhovaná usnesení.  
- pana primátora požádal o zpracování informativní zprávy o jeho činnosti v SMO ČR za poslední 

rok. 
→ Reagoval M. Charvát - zpracování zprávy ještě zváží. 

 
Vít Ulrych  

- uvedl aktuální údaje k situaci v Pardubickém kraji týkající se zdravotní péče o pacienty 
s COVID-19. Ke včerejšímu dni bylo obsazeno: 31 lůžek na JIP, 22 lůžek na umělé plicní 
ventilaci a 124 lůžek s kyslíkem. Volná kapacita v nemocnicích Pardubického kraje je: 28 lůžek 
na JIP, 15 lůžek na umělé plicní ventilaci a 284 lůžek s kyslíkem. Poděkoval všem 
zdravotníkům, kteří se starají o nemocné s COVID-19 i pacienty s jinými vážnými 
onemocněními. Náměstku Rychteckému poděkoval za zveřejnění přehledu neziskových 
organizací, které pomáhají seniorům s nákupy a organizují dobrovolnickou činnost. 

 
Jakub Kutílek  

- vznesl dotaz ohledně pozemků u zámku - v září 2019 byla na zasedání ZmP projednána žádost 
Pardubického kraje o převod pozemků, kdy zastupitelé souhlasili s vybudováním parkoviště 
pro osoby se zdravotním postižením, ale nesouhlasili s vybudováním obratiště autobusů. 
→ Reagoval M. Charvát – na Pardubickém kraji prověří stav této věci. 

 
Vít Ulrych  

- tlumočil dotaz jednoho z občanů, zda most nazývaný „Zeleňák“ v rámci rekonstrukce bude 
natřen nazeleno.  
→  Reagoval P. Kvaš – upřesnil, že rekonstrukce ještě probíhá, vzhledem k tomu doporučil 

zatím nechodit na staveniště a potvrdil, že most bude zelený. 

 
Jan Hrubeš  

- v souvislosti s příspěvkem V. Ulrycha podal nový návrh usnesení – poděkování členům IZS, 
zdravotníkům a dobrovolníkům bojujícím s onemocněním COVID-19 (viz níže přijaté usnesení). 
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Číslo návrhu: 001 
Přijaté usnesení č. Z/1702/2020               (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 1) 

 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
Vyjadřuje 
poděkování a podporu všem zdravotníkům a dalším dobrovolníkům bojujícím s onemocněním 
COVID - 19. 
 

 
 

Zasedání bylo ukončeno ve 20:40 hodin.
 

 
 

 
 
………………………………………….. 
        Martin  C h a r v á t         

                    primátor města 
 
O v ě ř o v a t e l é:  
 
 
František  B r e n d l 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 
 
 
Robert  K l č o 
 
 
 
……………………………….. dne …………………………... 
 

 

 

Jména jsou uváděna bez titulů 

 
V Pardubicích dne 29.10.2020 

Celkem 42 stran zápisu 

Zpracovala: Lucie Kutálková, organizační oddělení MmP 



Hlasování_web
0
                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 1 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 15:02:01                          
                              00. Úvod                             
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nepřítomen     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Nepřítomen     
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
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Omluveno: 7
Nepřítomno: 3
Procedurální hlasovaní: Volba pracovního předsednictva
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 2 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 15:02:33                          
                              00. Úvod                          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nepřítomen     
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
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______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 2
Procedurální hlasovaní: Volba návrhové komise
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 3 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 15:04:43                          
                              00. Úvod                        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Nepřítomen     
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  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 2
Procedurální hlasovaní: Schválení pořadu jednání
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                              Předsedá:                               
                      HLASOVÁNÍ č. 4 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 15:59:45                          
      01. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání ZmP      
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
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  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od
  posledního zasedání Zastupitelstva města Pardubic.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 5 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 17:01:35                          
        ...Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
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  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Souhlasí
  s vytvořením pracovní skupiny, která se bude zabývat úpravou Jednacího
  řádu Zastupitelstva města Pardubic. Každý klub zastupitelů ze
  Zastupitelstva města Pardubic bude mít v této pracovní skupině po
  jednom zástupci. Pracovní skupinu budou dále tvořit zástupci
  Magistrátu města Pardubic.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Radě města Pardubic vytvořit pracovní skupinu pro úpravu Jednacího
  řádu Zastupitelstva města Pardubic ve smyslu usnesení č. I.
  T: 2.11.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 6 - NESCHVÁLENO                     
                         22.10.2020 17:02:02                          
        ...Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Zdržel se      
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  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Proti          
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Zdržel se      
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Zdržel se      
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Proti          
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Zdržel se      
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Zdržel se      
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 4 (10%)  Proti: 7 (18%)  Zdrželo se: 20 (51%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  Jednací řád Zastupitelstva města Pardubic ve smyslu příloh tohoto
  návrhu usnesení.
  Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu
  T: 18.11.2020
______________________________________________________________________
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                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 7 - NESCHVÁLENO                     
                         22.10.2020 17:02:26                          
        ...Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Pardubic        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Zdržel se      
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Zdržel se      
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Proti          
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Zdržel se      
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Proti          
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Proti          
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Proti          
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Zdržel se      
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Zdržel se      
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Zdržel se      
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Zdržel se      
  Slanař Matěj                             ODS             33  Zdržel se      
  Snopek Václav                            KSČM            34  Zdržel se      
  Stránský Dušan                           ODS             35  Proti          
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Zdržel se      
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
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Pro: 6 (15%)  Proti: 5 (13%)  Zdrželo se: 20 (51%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  Jednací řád Zastupitelstva města Pardubic ve smyslu příloh tohoto
  návrhu usnesení.
  Z: Michal Zitko, tajemník magistrátu
  T: 18.11.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 8 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 17:32:43                          
          02. Aktualizace investičního záměru - CPD a GAMPA           
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
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  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  aktualizaci schváleného investičního záměru č. Z/1379/2020 ze dne 28.
  5. 2020, která spočívá v navýšení celkových nákladů ve stavební části
  projektu „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ na
  částku 312 348 512,- Kč,- včetně DPH a rozpočtové rezervy 20 mil Kč,
  tzn. navýšení oproti schválené rozpočtové ceně o 57,8 mil. Kč vč. DPH.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  že ekonomický odbor v rámci návrhu X. změny rozpočtu města na rok 2020
  předloží ke schválení ZmP příslušné rozpočtové opatření, které bude
  řešit vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města Pardubic na rok
  2022 ve výši Kč 30 978,5 tis. Kč (EU 85 % 29 253,1 tis. Kč + SR 5 % 1
  725,4 tis. Kč) na kapitálové výdaje položky "Centrální polytechnické
  dílny a Galerie města Pardubic - předpokládaná navýšená dotace"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
  že smlouva o dílo s vítězným uchazečem ve stavební části projektu
  „Centrální polytechnické dílny a Galerie města Pardubic“ bude
  uzavřena, za podmínky, že dojde ke schválení projektového záměru CPD v
  Řídícím výboru ITI v rámci navýšení alokace ve výši 29 253,1 tis. Kč
  (fin. prostředky EU).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                      HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 17:37:07                          
       03. Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti CPD, z.s.       
______________________________________________________________________
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  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 31 (79%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti spolku Centrální
  polytechnické dílny, z.s., se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21
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  Pardubice, IČO: 02058774, mezi statutárním městem Pardubice a
  Univerzitou Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČO:
  00216275. Znění Memoranda je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti spolku Centrální
  polytechnické dílny, z.s., se sídlem: Pernštýnské náměstí 1, 530 21
  Pardubice, IČO: 02058774, mezi statutárním městem Pardubice a
  Univerzitou Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČO:
  00216275, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor
  T:  15.11.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 10 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 17:38:02                          
                         04. Odpis pohledávek                         
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Nehlasoval     
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
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  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  upuštění od vymáhání a účetní odpis pohledávek z majetku města
  uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 1.074.443,- Kč
  s příslušenstvím.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 11 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 17:53:21                          
05. Záležitosti EBA a.s. (schválení smlouvy o poskytnutí příplatku mimo ZK, 
ostatní)
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
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  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 27 (69%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Uzavření Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši
  800 000,- Kč společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s., IČO 481 54 938.
  Návrh smlouvy o poskytnutí příplatku je přílohou tohoto návrhu
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  podepsat Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál ve výši
  800 000,- Kč společnosti EAST BOHEMIAN AIRPORT a. s., IČO 481 54 938,
  která je přílohou tohoto usnesení.
  T: 30. 11. 2020
  Z: Martin Charvát, primátor
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 12 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 17:53:43                          
05. Záležitosti EBA a.s. (schválení smlouvy o poskytnutí příplatku mimo ZK, 
ostatní)
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______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Bere na vědomí
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  s vazbou na usnesení č. Z/1608/2020 ze dne 22. 09. 2020 usnesení rady
  č. R/4381/ 2020 ze dne
  5. 10. 2020 a usnesení představenstva EBA a.s. ze dne 6. 10. 2020,
  která jsou přílohami důvodové zprávy k tomuto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 13 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 18:01:49                          
...Financování programů podpory z rozpočtu města na roky 2021-2022 - úprava
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
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  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Doplňuje
  USNESENÍ ZM/265/2015
  Takto:
  Finanční vypořádání jednotlivých Programů podpory za rok 2020 (PP
  sportu, kultury, volného času, cestovního ruchu, bezbariérovosti -
  správce 1734 Odbor školství, kultury a sportu a PP ekologické výchovy
  a osvěty - správce 1015 Odbor životního prostředí). Správce
  rozpočtových prostředků v rámci stanoveného časového harmonogramu k
  příslušnému finančnímu vypořádání hospodaření města nebude žádat o
  zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých programů
  podpory do rozpočtu města na rok 2021 v rámci finančního vypořádání
  hospodaření města. Tato změna se týká pouze finančního vypořádání za
  rok 2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 14 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 18:02:16                          
...Financování programů podpory z rozpočtu města na roky 2021-2022 - úprava
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
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  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  USNESENÍ Z/973/2019
  Takto:
  Financování "Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) pro rozpočty
  statutárního města Pardubic na roky 2021-2022 bude realizováno ve výši
  Kč 2 092,4 tis. na každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Financování "Programu podpory rodinných center" (správce 6131 - Odbor
  sociálních věcí) pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky
  2021-2022 bude realizováno ve výši Kč 550,0 tis. na každý rok. Jedná
  se o závazný ukazatel rozpočtu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 15 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 18:02:40                          
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...Financování programů podpory z rozpočtu města na roky 2021-2022 - úprava
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Zdržel se      
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 5 (13%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Úpravu financování "Programu podpory sportu" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic
  na roky 2021-2022. Financování bude realizováno ve výši Kč 49 549,7
  tis. každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Navýšení financování "Programu podpory sportu" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic
  na roky 2021-2022. Financování bude realizováno ve výši Kč 2 355,0
  tis. každý rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 16 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 18:03:03                          
...Financování programů podpory z rozpočtu města na roky 2021-2022 - úprava
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Zdržel se      
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Nepřítomen     
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
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  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 7
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 005
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Úpravu financování programu "Podpora sportu - vazba na akciové podíly
  města v městských společnostech" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu) pro rozpočty statutárního města Pardubic na roky
  2021-2022. Financování bude realizováno ve výši Kč 25 450,0 tis. každý
  rok. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 17 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 18:44:00                          
                              ...Diskuse                              
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
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  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Nehlasoval     
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  ZmP vyjadřuje poděkování a podporu všem zdravotníkům a dalším
  dobrovolníkům bojujícím s onemocněním COVID 19
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 18 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:02:15                          
    07. X. změna rozpočtu města na rok 2020 - rozpočtová opatření     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
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  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 0 (0%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 243. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 500,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Analytické a metodické práce" na běžné výdaje položky "Zimní
  sportovní park - provoz" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 243. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných výdajů položky "Zimní
  sportovní park - provoz a investice" (správce 1411 - Odbor rozvoje a
  strategie) na běžné výdaje položky "Zimní sportovní park - osvětlení"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 19 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:02:42                          
    07. X. změna rozpočtu města na rok 2020 - rozpočtová opatření     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Pro            
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 30 (77%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
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Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001 - 003, 005 - 30
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 240. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky
  "Terminál Univerzita" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 240. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 15,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky
  "Terminál B" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 241. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Příprava a administrace projektů" na kapitálové výdaje položky
  "Památník Zámeček" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie).
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 242. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. v rámci položky "MAS Dukla -
  Dukla sportovní" (správce 1411 - Odbor rozvoje a strategie) z
  kapitálových výdajů na běžné výdaje .
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 244. Zvýšení  příjmové části rozpočtu ve výši
  Kč 1 329,6 tis. položka 411. "Dotace MZDR - SSmP - příspěvek na
  provoz" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních
  věcí). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 244. Zvýšení  příjmové části rozpočtu ve výši
  Kč 3 295,6 tis. položka 411. "Dotace MMR - SSmP - příspěvek na provoz"
  a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "SSmP - příspěvek na provoz" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 006
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 245. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 745,5 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes" na položku 421. "Dotace
  MMR - CS koupaliště Cihelna - Žlutý pes". 
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  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 246. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 212,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" na
  položku 421. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny
  (ul. Dělnická)".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 246. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 606,8 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny (ul. Dělnická)" na
  položku 421. "Dotace MPO - Zkvalitnění DI v rámci JV průmyslové zóny
  (ul. Dělnická)".
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 247. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z položky 312. "Předpokládaná
  dotace - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa" na položku 421.
  "Dotace MMR - ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 247. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  398,9 tis. položka 421. "Dotace MMR - ZŠ J. Ressla - odborné učebny -
  II. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje
  položky "ZŠ J. Ressla - odborné učebny - II. etapa" (správce 711 -
  Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  424,5 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Pospíšilovo nám. - projekt
  OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery
  položky "MŠ Pospíšilovo nám. - projekt OPVVV - dotace" (správce 1734 -
  Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o zázvazný ukazatel
  rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  430,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ K Polabinám - projekt OP
  VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky
  "MŠ K Polabinám - projekt OPVVV - dotace" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o zázvazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  27,3 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Klubíčko (Grusova) -
  potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné
  transfery položky "MŠ Klubíčko (Grusova) - potravinová pomoc - dotace
  Pk" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o
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  zázvazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 248. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  7,1 tis. položka 412. "Dotace Pk - MŠ Duha - potravinová pomoc" a
  zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ
  Duha - potravinová pomoc - dotace Pk" (správce 1734 - Odbor školství,
  kultury a sportu). Jedná se o zázvazný ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 258,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Investiční rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na
  běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská
  policie).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 249. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 60,7 tis. z běžných výdajů položky "Obecná
  rezerva rozpočtu" (správce 598 - Ekonomický odbor) na běžné výdaje
  položky "Provoz MP vč. DDH" (správce 214 - Městská policie).
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 250. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 263,4 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - URBACT - Tech Revolution" na položku 415. "Dotace od
  mezinárodních institucí - URBACT - Tech Revolution".
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 250. Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  263,6 tis. položky 23. "Předpokládaná dotace - URBACT - Tech
  Revolution" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje
  položky "URBACT - Tech Revolution - dotace" (správce 1411 - Odbor
  rozvoje a strategie) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 012
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 251. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 176,4 tis. z položky 23. "Předpokládaná
  dotace - Řízení strategie integrované územní investice" na položku
  411. "Dotace MMR - Řízení strategie integrované územní investice".
  Návrh usnesení č. 013
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 252. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 91,0 tis. z běžných výdajů položky "Senior
  centrum" (správce 1734 - Odbor majetku a investic) na kapitálové
  výdaje položky "Senior centrum - zlepšení osvětlení a akustiky"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 014
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  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  39,6 tis. položka 222. "Finanční vypořádání minulých let - MŠ Kytička
  - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "Dotace
  MŠMT - MŠ Kytička - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  108,8 tis. položka 222. "Finanční vypořádání minulých let - MŠ Doubek
  - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "Dotace
  MŠMT - MŠ Doubek - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  9,8 tis. položka 222. "Finanční vypořádání minulých let - MŠ Klubíčko
  - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "Dotace
  Pk - MŠ Klubíčko - potravinová pomoc - FV 2019" (správce 1734 - Odbor
  školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu.
  IV. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  10,1 tis. položka 222. "Finanční vypořádání minulých let - ZŠ
  Štefánikova - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu "Dotace Pk - ZŠ Štefánikova - potravinová pomoc - FV 2019"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
  ukazatel rozpočtu.
  V. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  83,6 tis. položka 222. "Finanční vypořádání minulých let - ZŠ
  Ohrazenice - projekt OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  "Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - projekt OPVVV - FV 2019" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VI. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  5,5 tis. položka 222. "Finanční vypořádání minulých let - ZŠ
  Waldorfská - projekt OPVVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu
  "Dotace MŠMT - ZŠ Waldorfská - projekt OPVVV - FV 2019" (správce 1734
  - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel
  rozpočtu.
  VII. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 253. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  23,6 tis. položka 222. "Finanční vypořádání minulých let - MŠ
  Pospíšilovo nám. - potravinová pomoc" a zároveň zvýšení výdajové části
  rozpočtu "Dotace Pk - MŠ Pospíšilovo - potravinová pomoc - FV 2019"
  (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný
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  ukazatel rozpočtu.
  Návrh usnesení č. 015
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 254. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  85,0 tis. položka 232. "Sociální pohřby" a zároveň zvýšení výdajové
  části rozpočtu "Sociální pohřby" (správce 6131 - Odbor sociálních
  věcí).
  Návrh usnesení č. 016
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 255. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 200,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Znalecké posudky, odd. GP, správní poplatky, revize" na běžné výdaje
  položky "Pojištění veškerého majetku města (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 017
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 256. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 576,0 tis. v rámci položky "MŠ Grusova -
  rekonstrukce kuchyně a gastro" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 256. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. v rámci položky "MŠ Svítkov -
  výstavba nové MŠ - ostatní náklady" (správce 711 - Odbor majetku a
  investic) z kapitálových výdajů na běžné výdaje.
  Návrh usnesení č. 018
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 257. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 631,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Areál Dostihového závodiště (opravy, údržba, služby, investice)" na
  kapitálové výdaje položky "Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce
  soc. zařízení - tribuna A" (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 019
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 258. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 300,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "ZŠ Svítkov - přístavba - vlastní zdroje" na běžné výdaje položky
  "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 258. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 570,0 tis. z kapitálových výdajů položky "CS
  do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré hradiště - PD" na běžné
  výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce
  711 - Odbor majetku a investic).
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  Návrh usnesení č. 020
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 259. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 890,1 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položy "Rekonstrukce
  zastávky MHD - U Kostelíčka směr do centra" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 259. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 991,8 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Program podpory dopravy" na kapitálové výdaje položy "Rekonstrukce
  zastávky MHD - Okrajová směr do centra" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 021
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 260. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 10 000,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Krizová rezerva rozpočtu - dopady COVID19" (správce 598 - Ekonomický
  odbor) na běžné transfery položky "Finanční kompenzace DPmP a.s. -
  dopravní obslužnost" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 022
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 261. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 2 150,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Správa a údržba komunikací" na kapitálové výdaje položky
  "Rekonstrukce mostu M803 - Zeleňák" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 261. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1 916,5 tis. z běžných výdajů položky
  "Správa a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Oprava mostu
  M105 - ul. Mezi Mosty" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 023
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 262. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných výdajů položky "Správa
  a údržba komunikací" na běžné výdaje položky "Platba za energie dle
  smluv s jinými subjekty" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 024
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 263. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 271,3 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Úpravy SSZ nad rámec údržby" na kapitálové výdaje položky "SSZ K2
  Zimní stadion - doplnění výzbroje" (správce 1327 - Odbor dopravy).
  Návrh usnesení č. 025
  Zastupitelstvo města Pardubic
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  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 264. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 250,0 tis. z běžných výdajů položky "Městské
  slavnosti" (správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu) na
  kapitálové výdaje položky "Cyklostojany - centrální část města"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  Návrh usnesení č. 026
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 265. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 25,0 tis. z běžných výdajů položky
  "Komunitní plánování" na běžné transfery položky "Ocenění sociálních
  pracovníků" (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 265. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. z běžných výdajů položky "Komunitní
  plánování" na běžné transfery položky "Ocenění sociálních pracovníků"
  (správce 6131 - Odbor sociálních věcí).
  Návrh usnesení č. 027
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 266. Přesun finančních prostředků ve výdajové
  části rozpočtu ve výši Kč 960,0 tis. z kapitálových výdajů položky
  "Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v Nemošicích - vlastní
  zdroje" na kapitálové výdaje položky "MŠ Brožíkova - protiradonová
  opatření" (správce 711 - Odbor majetku a investic) ve stejné výši.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 266. Přesun finančních prostředků v příjmové
  části rozpočtu ve výši Kč 650,0 tis. z položky 31. "Předpokládaný
  transfer z MO IV - Rekonstrukce MK v ul. Plemenářský podnik v
  Nemošicích" na položku 12. "Transfer z MO IV - Rekonstrukce MK v ul.
  Plemenářský podnik v Nemošicích".
  Návrh usnesení č. 028
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 267. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  217,9 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Výkon sociální práce" a zároveň
  zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Výkon sociální
  práce" (správce 914 - Kancelář tajemníka).
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 267. Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč
  3 162,3 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - RPS Polabiny - ul.
  Gagarinova - XV. etapa" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu "RPS
  Polabiny - ul. Gagarinova - XV. etapa - dotace" (správce 711 - Odbor
  majetku a investic) ve stejné výši.
  Návrh usnesení č. 029
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Rozpočtové opatření č. 267. Přesun finančních prostředků ve výdajové
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  části rozpočtu ve výši Kč 14,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz
  MmP" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce 914 -
  Kancelář tajemníka).
  Návrh usnesení č. 030
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Vyčlenění finančních prostředků ve výši Kč 30 978,5 tis. na kapitálové
  výdaje položky "Centrální polytechnické dílny a Gampa - dotace"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic) v rozpočtu statutárního města
  Pardubic na rok 2022.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 20 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:03:38                          
08. Revokace usnesení - Smlouvy o poskytnutí dotace - Městská památková 
rezervace
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Nehlasoval     
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
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  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1614/2020 ze dne
  24.9.2020, konkr. bod IV. citovaného usnesení, jímž bylo schváleno
  poskytnutí dotace XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  (dotace z městského rozpočtu ve výši 50,0 tis Kč a ze státního
  rozpočtu ve výši 100,0 tis Kč), a uzavření dvou navazujících dotačních
  smluv s městem Pardubice jako poskytovatelem dotace, a dále ruší část
  bodu X. citovaného usnesení, jímž bylo uloženo podepsat dotační
  smlouvy mezi výše uvedenými žadateli a městem dle výše uvedeného bodu
  IV. usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:22:27                          
09. Revokace usnesení a dodatky z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Pro            
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
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  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Nehlasoval     
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 8

Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1173/2020 ze dne
  23.1.2020, jímž bylo schváleno poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu spolku Pardubická sportovní organizace, z.s.,
  IČO: 60159910, sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, na realizaci celoročního projektu "Regionální olympiáda
  dětí a mládeže", přičemž tato změna spočívá ve snížení původně
  schválené výše dotace v částce 120.000 Kč na částku 90.000 Kč, a to s
  ohledem na zrušení významné části projektu "Regionální olympiáda dětí
  a mládeže" v důsledku restriktivních opatření přijatých orgány veřejné
  moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí  vzniku a
  rozšíření onemocnění SARS CoV-2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
  individuální dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00015/20 mezi
  statutárním městem Pardubice a spolkem Pardubická sportovní
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  organizace, z.s., IČO: 60159910, se sídlem: Pernerova 1490, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, o změně výše dotace a s tím související
  změně čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu týkající se
  projektu "Regionální olympiáda dětí a mládeže" ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00015/20 mezi statutárním
  městem Pardubice a spolkem Pardubická sportovní organizace, z.s., IČO:
  60159910, se sídlem: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 002
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1172/2020 ze dne
  23.1.2020, jímž bylo schváleno poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu spolku Univerzitní sportovní klub Pardubice,
  z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95, Pardubice, 532 10, na
  realizaci projektu "podpora univerzitního sportu", přičemž tato změna
  spočívá ve snížení původně schválené výše dotace v částce 240.000 Kč
  na částku 234.250 Kč, a to s ohledem na zrušení části projektu,
  konkrétně akce "Běh naděje" v důsledku restriktivních opatření
  přijatých orgány veřejné moci k ochraně obyvatelstva a jako prevence
  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
  individuální dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00070/20 mezi
  statutárním městem Pardubice a spolkem Univerzitní sportovní klub
  Pardubice, z.s., IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95, Pardubice, 532
  10, o změně výše dotace a s tím související změně čerpání dotace na
  upravené položky v rozpočtu týkající se projektu "podpora
  univerzitního sportu" ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00070/20 mezi statutárním
  městem Pardubice a spolkem Univerzitní sportovní klub Pardubice, z.s.,
  IČO: 46494049, sídlo: Studentská 95, Pardubice, 532 10, ve znění,
  které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 003
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
  individuální dotace z Programu podpory sportu se spolkem Basketbalový
  klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené
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  Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Činnost
  Basketbalového klubu Pardubice z.s.", č. D1734/00011/20, uzavřené dne
  2.3.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých
  opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a
  rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 a v důsledku
  změny nájemní smlouvy za objekt basketbalové haly na adrese V Ráji
  311, Pardubice 530 02 (snížení nájemného), mění stanovené čerpání
  dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené
  výše dotace v částce 2.850.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1
  tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00011/20, mezi statutárním
  městem Pardubice a spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO:
  67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve
  znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 004
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
  individuální dotace z Programu podpory sportu se spolkem Basketbalový
  klub Pardubice, z. s., IČO: 67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené
  Předměstí, 530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Evropské poháry a
  turnaje", č. D1734/00096/20, uzavřené dne 29.5.2020, jímž se na žádost
  příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a
  jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro
  období roku 2020 a v důsledku rušení některých turnajů mění stanovené
  čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při zachování původně
  schválené výše dotace v částce 300.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou
  č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00096/20, mezi statutárním
  městem Pardubice a spolkem Basketbalový klub Pardubice, z. s., IČO:
  67441629, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve
  znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 005
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
  individuální dotace z Programu podpory sportu se společností BK
  Pardubice, a.s., IČO: 27654796, sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí,
  530 02 Pardubice, na realizaci projektu "Provozní náklady A-týmu BK
  JIP Pardubice", č. D1734/00010/20, uzavřené dne 19.2.2020, jímž se na
  žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
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  SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na
  upravené položky v rozpočtu při zachování původně schválené výše
  dotace v částce 3.600.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto
  usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00010/20, mezi statutárním
  městem Pardubice a společností BK Pardubice, a.s., IČO: 27654796,
  sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, ve znění, které
  je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 006
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
  individuální dotace z Programu podpory sportu se spolkem FK PARDUBICE,
  z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53
  Pardubice, na realizaci projektu "Dívčí a ženský fotbal", č.
  D1734/00008/20, uzavřené dne 24.2.2020, jímž se na žádost příjemce
  dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako
  prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období
  roku 2020 a v důsledku poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného
  prostor v majetku města za období od 1. dubna 2020 do 31. prosince
  2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při
  zachování původně schválené výše dotace v částce 900.000,- Kč. Znění
  dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00008/20, mezi statutárním
  městem Pardubice a spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo:
  Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 007
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
  individuální dotace z Programu podpory sportu se spolkem FK PARDUBICE,
  z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53
  Pardubice, na realizaci projektu "Sportovní činnost mládežnických
  družstev", č. D1734/00007/20, uzavřené dne 24.2.2020, jímž se na
  žádost příjemce dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2 pro období roku 2020 a v důsledku poskytnutí slevy ve výši
  30 % z nájemného prostor v majetku města za období od 1. dubna 2020 do
  31. prosince 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v
  rozpočtu při zachování původně schválené výše dotace v částce
  3.800.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00007/20, mezi statutárním
  městem Pardubice a spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo:
  Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 008
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
  individuální dotace z Programu podpory sportu se spolkem FK PARDUBICE,
  z.s., IČO: 27041549, sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53
  Pardubice, na realizaci projektu "Klubová akademie FK PARDUBICE", č.
  D1734/00006/20, uzavřené dne 24.2.2020, jímž se na žádost příjemce
  dotace v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako
  prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období
  roku 2020 mění stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu
  při zachování původně schválené výše dotace v částce 1.300.000,- Kč.
  Znění dodatku je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
  dotace z Programu podpory sportu č. D1734/00006/20, mezi statutárním
  městem Pardubice a spolkem FK PARDUBICE, z.s., IČO: 27041549, sídlo:
  Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 009
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1267/2020 ze dne 29.
  4. 2020, konkrétně řádek č. 2, přílohy č. 1 citovaného usnesení, jímž
  byla schválena investiční dotace ve výši 64.000 Kč z Programu podpory
  volnočasových a vzdělávacích aktivit žadateli Junák – český skaut,
  středisko Dívčí Pardubice, z.s., IČ 60159944, se sídlem Holcova 1289,
  Pardubice, na podporu projektu „Dřevěný domek pro uložení táborových
  věcí a věcí spojených s údržbou vlastní nemovitosti“, a to z důvodu
  předložení písemného sdělení žadatele o nerealizaci projektu z důvodu
  nedostatku finančních prostředků.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1267/2020 ze dne 29.
  4. 2020, jímž bylo v bodu II. schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy
  o poskytnutí investiční dotace z Programu podpory volnočasových a
  vzdělávacích aktivit s žadatelem Junák – český skaut, středisko Dívčí
  Pardubice, z.s., IČ 60159944, se sídlem Holcova 1289, Pardubice, ve
  výši 64.000 Kč na podporu projektu „Dřevěný domek pro uložení
  táborových věcí a věcí spojených s údržbou vlastní nemovitosti“ a dále
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  kterým bylo v bodu III. citovaného usnesení uloženo uzavřít  smlouvu o
  poskytnutí dotace (příloha č. 3 usnesení č. Z/1267/2020).
  Návrh usnesení č. 010
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 27.
  2. 2020, konkrétně řádek     č. 3, přílohy č. 1, bodu I. citovaného
  usnesení, jímž byla schválena dotace ve výši 100.000 Kč z Programu
  podpory cestovního ruchu žadateli Yashica Events s.r.o., IČ 4754425,
  se sídlem Žďárského 186,  674 01 Kožichovice,  na podporu projektu
  „Létofest Pardubice 2020“,  a to z důvodu předložení písemného sdělení
  žadatelem o nerealizaci projektu z důvodu opatření přijatých k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
  SARS CoV-2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ruší
  část usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1235/2020 ze dne 27.
  2. 2020, jímž bylo v bodu II. schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy
  o poskytnutí dotace z Programu podpory cestovního ruchu s žadatelem
  Yashica Events s.r.o., IČ 4754425, se sídlem Žďárského 186, 674 01
  Kožichovice, na podporu projektu „Létofest Pardubice 2020“ a dále
  kterým bylo v bodu III. citovaného usnesení uloženo uzavřít smlouvu o
  poskytnutí dotace (příloha č. 4 usnesení č. Z/1235/2020).
  Návrh usnesení č. 011
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu
  podpory Pardubičtí tahouni se subjektem Sdružení aviatické pouti, se
  sídlem VÚ 2553 Pardubice, 530 02 Pardubice, IČ: 64242943, na realizaci
  projektu "Aviatická pouť 2018-2020",  č. D1734/00010/18, uzavřené dne
  2.3.2018, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých
  opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a
  rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 snižuje původně
  schválená výše dotace v částce 450.000,- Kč na částku 335.070,- Kč, a
  to s ohledem na zrušení výše uvedeného projektu v důsledku
  restriktivních opatření přijatých orgány veřejné moci k ochraně
  obyvatelstva a jako prevence vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2.
  Znění dodatku je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory
  Pardubičtí tahouni se subjektem Sdružení aviatické pouti, se sídlem VÚ
  2553 Pardubice, 530 02 Pardubice, IČ: 64242943, na realizaci projektu
  "Aviatická pouť 2018-2020",  č. D1734/00010/18, uzavřené dne 2.3.2018
  ve znění, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.12.2020
  Návrh usnesení č. 012
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Mění
  usnesení Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1277/2020 ze dne
  29.4.2020, jímž bylo schváleno poskytnutí dotace z Programu podpory
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  kultury subjektu Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 635/24,
  Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, na realizaci
  projektu "Jeden svět 2020 v Pardubicích – Mezinárodní festival
  dokumentárních filmů o lidských právech", přičemž tato změna spočívá
  ve snížení původně schválené výše dotace v částce 100.000,- Kč na
  částku 68.000,- Kč na žádost příjemce dotace v důsledku přijatých
  opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a
  rozšíření onemocnění SARS CoV-2.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu
  podpory kultury se subjektem Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem
  Šafaříkova 635/24, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277,
  na realizaci projektu "Jeden svět 2020 v Pardubicích – Mezinárodní
  festival dokumentárních filmů o lidských právech",  č. D1734/00142/20,
  uzavřené dne 10.6.2020, jímž se na žádost příjemce dotace v důsledku
  přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí
  vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 mění
  stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu a zároveň se
  snižuje výše poskytnuté dotace z původní schválené částky ve výši
  100.000,- Kč na částku 68.000,- Kč. Znění dodatku je přílohou tohoto
  usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Programu podpory
  kultury se subjektem Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova
  635/24, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, na
  realizaci projektu "Jeden svět 2020 v Pardubicích – Mezinárodní
  festival dokumentárních filmů o lidských právech", ve znění, které je
  přílohou č. 1 tohoto usnesení.
  Z: Mgr. Ivana Liedermanová
  T: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 22 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:24:11                          
        10. Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře        
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
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  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Koncepci odstraňování bariér v přístupu ke kultuře, jejíž plné znění
  je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 23 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:31:34                          
11. Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistické oblasti Pardubicko            
                         
______________________________________________________________________
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  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  záměr vypracování Strategie rozvoje cestovního ruchu Turistické
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  oblasti Pardubicko pro období 2021 - 2025, a to dle harmonogramu,
  který je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 24 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:43:28                          
                   12. Strategie školství Pardubice                   
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________
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Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Strategii školství Pardubic 2030 dle příloh tohoto usnesení.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 25 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:44:18                          
          13. Dodatky ke zřízovacím listinám mateřských škol          
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
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  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Pardubice-Polabiny,
  Odborářů 345, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, s účinností
  od 1.1.2021.
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Pardubice, nábřeží
  Závodu míru 1961, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, s
  účinností od 1.1.2021.
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Dodatek č. 4 zřizovací listiny Mateřské školy Pardubice-Hostovice 30,
  ve znění, které je přílohou tohoto usnesení, s účinností od 1.1.2021.
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Dodatek č. 5 zřizovací listiny Mateřské školy Doubek Pardubice-Svítkov
  a Lány na Důlku, Miloslava Špinky 1350, 530 06  Pardubice, ve znění,
  které je přílohou tohoto usnesení, s účinností od 1.11.2020.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 26 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:45:02                          
     14. Poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu     
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
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  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Zdržel se      
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Zdržel se      
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí individuální dotace z Programu podpory sportu ve výši
  1.080.000,- Kč společnosti Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO:
  27583473, sídlo: K Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice ,
  na realizaci projektu "Nájemné a služby spojené s mistrovskými
  utkáními A-mužstva v areálu Vršovický Ďolíček". Dotace bude poskytnuta
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  v režimu „de minimis.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace z
  Programu podpory sportu ve výši 1.080.000,- Kč se společností
  Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K Vinici 1901,
  Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice , na realizaci projektu "Nájemné a
  služby spojené s mistrovskými utkáními A-mužstva v areálu Vršovický
  Ďolíček" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace se
  společností Fotbalový klub Pardubice a.s., IČO: 27583473, sídlo: K
  Vinici 1901, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice , na realizaci
  projektu "Nájemné a služby spojené s mistrovskými utkáními A-mužstva v
  areálu Vršovický Ďolíček" dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
  Z.: I. Liedermanová
  T.: 31.12.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 27 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 19:46:06                          
15. Zpráva KV ZmP  - návrhy na vyřazení z evidence u úkolů vzšlých z usnesení 
ZmP
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Pro            
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            

Stránka 47



Hlasování_web
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 29 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 1 (3%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  z evidence plnění usnesení vyřadit úkoly uvedené v příloze usnesení v
  řádcích č. 1, 4 - 10, 12 - 31, 33 - 60 a 62 - 102.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  v evidenci plnění usnesení ponechat úkoly uvedené v příloze usnesení v
  řádcích č. 2, 3, 11, 32 a 61.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 28 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 20:31:02                          
16. Městský útulek pro opuštěná zvířata - nutné opravy/údržba areálu stávajícího
útulku, parametry výběru lokality...
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
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  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 25 (64%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo město Pardubic ukládá předložení řádné zprávy o
  městském útulku pro opuštěná zvířata (popis stávajícího stavu),
  budoucí vytipované lokality, návrh přípravy výstavby nového útulku.
  T: prosinec 2020
  Z: Martin Charvát, primátor města
  Petr Kvaš, náměstek primátora
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                    HLASOVÁNÍ č. 29 - NESCHVÁLENO                     
                         22.10.2020 20:31:43                          
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16. Městský útulek pro opuštěná zvířata - nutné opravy/údržba areálu stávajícího
útulku, parametry výběru lokality...
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Zdržel se      
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Zdržel se      
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Zdržel se      
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Zdržel se      
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Zdržel se      
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Zdržel se      
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Zdržel se      
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Zdržel se      
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Zdržel se      
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Zdržel se      
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Zdržel se      
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Zdržel se      
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 16 (41%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 12 (31%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Zastupitelstvo města Pardubic
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  ukládá
  Radě města Pardubic předložit na časově nejbližší následující zasedání
  Zastupitelstva města Pardubic v rámci řádné zprávy týkající se XI.
  změny rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2020 návrh usnesení
  o přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši
  100,0 tis. z běžných výdajů položky "NP - ostatní (opravy, údržba,
  služby, fond údržby)" na běžné výdaje položky "NP - areál Městského
  útulku pro opuštěná zvířata, Štrossova (opravy, údržba, služby)"
  (správce 711 - Odbor majetku a investic).
  T: 30. 11. 2020
  Z: Jan Mazuch, náměstek primátora města s gescí za oblast rozpočtu
  města
  Návrh usnesení č. 002
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Odboru majetku a investic
  - provést prohlídku/kontrolu aktuálního stavebně-technického stavu
  areálu Městského útulku pro opuštěná zvířata v ulici Štrossova a
  - dle výsledků prohlídky/kontroly dle předchozí odrážky zajistit
  opravu/údržbu nejpodstatnějších vad, opotřebení, poškození v areálu
  Městského útulku pro opuštěná zvířata v ulici Štrossova.
  T: 30. 4. 2021
  Z: Martin Charvát, primátor města s gescí za oblast majetku a investic
  Návrh usnesení č. 003
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Doporučuje
  Radě města Pardubic a všem zainteresovaným organizačním útvarům
  Statutárního města Pardubice podílejícím se na hledání a výběru
  nejvhodnější lokality pro výstavbu nového městského útulku pro
  opuštěná zvířata pracovat s parametry výběru a zohlednit parametry
  výběru nejvhodnější lokality specifikovanými v důvodové zprávě k
  tomuto usnesení.
  T: průběžně
  Z: Martin Charvát, primátor města s gescí za oblast majetku a investic
  Návrh usnesení č. 004
  Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  Odboru rozvoje a strategie
  - prověřit možnosti (národní i evropské) dotačního financování
  výstavby nového městského útulku pro opuštěná zvířata a
  - zajistit přípravu, organizaci a konání veřejné sbírky podle zákona
  č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů
  (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů,
  realizované na dobu neurčitou Statutárním městem Pardubice za účelem
  získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků na veřejně
  prospěšný účel výstavby a následného provozu nového městského útulku
  pro opuštěná zvířata.
  T: 30. 4. 2021
  Z: Jan Nadrchal, náměstek primátora města s gescí mimo jiné za oblast
  dotační politiky a životního prostředí
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 30 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 20:33:30                          
...Smlouva o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (provoz ZSP)
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Nehlasoval     
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 2 (5%)  Nehlasovalo: 3 (8%)
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Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi
  statutárním městem Pardubice a obchodní společností Dostihový spolek
  a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO:
  48155110, o stanovení podmínek výkonu veřejné služby spočívající v
  zajištění realizace sportovního projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ v
  areálu Dostihového závodiště Pardubice, na dobu určitou, a to od 01.
  11. 2020 do 31. 03. 2023. Znění smlouvy je přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi
  statutárním městem Pardubice a obchodní společností Dostihový spolek
  a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO:
  48155110, o stanovení podmínek výkonu veřejné služby spočívající v
  zajištění realizace sportovního projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ v
  areálu Dostihového závodiště Pardubice, na dobu určitou, a to od 01.
  11. 2020 do 31. 03. 2023, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
  Z: Martin Charvát, primátor
  T: 1.11.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 20:34:49                          
...Schválení dotační smlouvy na provoz ZSP se spol. Dostihový spolek a.s.
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Zdržel se      
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Zdržel se      
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Zdržel se      
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Proti          
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  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 24 (62%)  Proti: 1 (3%)  Zdrželo se: 3 (8%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  poskytnutí dotace obchodní společnosti Dostihový spolek a.s., se
  sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 48155110,
  k pokrytí nákladů spojených s realizací projektu Zimní sportovní park
  v sezóně 2020/2021, z titulu vyrovnávací platby představující rozdíl
  mezi náklady a výnosy vzniklými při poskytování služeb obecného
  hospodářského zájmu, v celkové výši 2,460.000,- Kč, a to
  prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené
  mezi statutárním městem Pardubice a společností Dostihový spolek a.s.
  za následujících podmínek:
  - částka ve výši 1,020.000,- Kč  bude žadateli poskytnuta do
  30.11.2020,
  - částka ve výši 1,440.000,- Kč bude žadateli poskytnuta nejpozději do
  28.2.2021, avšak pouze za podmínky, že Zastupitelstvo města Pardubic
  schválí alokaci této částky pro uvedený účel v rozpočtu statutárního
  města Pardubic pro rok 2021.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s obchodní společností Dostihový
  spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s realizací

Stránka 54



Hlasování_web
  projektu Zimní sportovní park v sezóně 2020/2021, z titulu vyrovnávací
  platby představující rozdíl mezi náklady a výnosy vzniklými při
  poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ve výši 2,460.000,-
  Kč, dle podmínek uvedených v bodu I. tohoto usnesení, tj. ve znění,
  které je přílohou tohoto usnesení.
  III. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s obchodní společností Dostihový
  spolek a.s., se sídlem Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02
  Pardubice, IČO: 48155110, k pokrytí nákladů spojených s realizací
  projektu Zimní sportovní park v sezóně 2020/2021, z titulu vyrovnávací
  platby představující rozdíl mezi náklady a výnosy vzniklými při
  poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, ve výši 2,460.000,-
  Kč, dle bodu II. tohoto usnesení. Znění dodatku je přílohou tohoto
  usnesení.
  Z: Ing. Martin Charvát, primátor
  T: 31.10.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

                  XXIII. zasedání ZmP dne 22.10.2020                  
                       Předsedá: Charvát Martin                       
                     HLASOVÁNÍ č. 32 - SCHVÁLENO                      
                         22.10.2020 20:36:30                          
...Dodatek č. 5 k příkazní smlouvě se SmP a.s. - provozování veřejných pohřebišť
______________________________________________________________________

  Böhmová Ivana                            Piráti          2   Omluven        
  Brendl František                         Pardubáci       3   Pro            
  Dolečková Ivana                          ANO 2011        4   Nepřítomen     
  Dvořáčková Helena                        ANO 2011        5   Pro            
  Fraňková Štěpánka                                        6   Omluven        
  Haas Karel                               ODS             7   Pro            
  Hejný Radek                              ANO 2011        8   Pro            
  Hrabal Jan                               ANO 2011        9   Pro            
  Hrubeš Jan                               Piráti          37  Pro            
  Charvát Martin                           ANO 2011        1   Pro            
  Jirsa Vojtěch                            Piráti          10  Pro            
  Karas Ondřej                             Piráti          11  Pro            
  Klčo Robert                              ANO 2011        12  Pro            
  Klimpl Petr                              ODS             13  Pro            
  Klose Aleš                               Pardubáci       14  Omluven        
  Kolovratník Martin                       ANO 2011        15  Nehlasoval     
  Košař Milan                              Pardubáci       16  Omluven        
  Kutílek Jakub                            Zelení/Pir      17  Pro            
  Kvaš Petr                                ODS             18  Pro            
  Lejhanec Jiří                            Pardubáci       19  Nehlasoval     
  Martinec Vladimír                        SPP             20  Omluven        
  Mazuch Jan                               ODS             21  Pro            
  Menšík Jaroslav                          ANO 2011        22  Pro            
  Ministrová Ludmila                       KPP             23  Pro            
  Nadrchal Jan                             ANO 2011        24  Pro            
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  Pelikán Tomáš                            SPP             25  Omluven        
  Petr Filip                               ANO 2011        26  Pro            
  Procházka Jan                            ANO 2011        27  Pro            
  Rejda Jiří                               ANO 2011        28  Pro            
  Rozinek Jiří                             ČSSD            29  Pro            
  Rychtecký Jakub                          ČSSD            30  Pro            
  Salfický Dušan                           ANO 2011        31  Omluven        
  Skalický Jiří                            TOP 09          32  Pro            
  Slanař Matěj                             ODS             33  Pro            
  Snopek Václav                            KSČM            34  Pro            
  Stránský Dušan                           ODS             35  Pro            
  Studnička Pavel                          KSČM            36  Pro            
  Štěpánek Vítězslav                       ODS             38  Omluven        
  Ulrych Vít                               KPP             39  Pro            
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 20 hlasů
Celkem zastupitelů: 39
Pro: 28 (72%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 0 (0%)  Nehlasovalo: 2 (5%)
Omluveno: 8
Nepřítomno: 1
Hlasování o usnesení
  Návrh usnesení č. 001
  I. Zastupitelstvo města Pardubic
  Schvaluje
  dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě o provozování veřejných pohřebišť na
  území statutárního města Pardubice ze dne 19.1.2016, ve znění jejích
  dodatků č. 1 - 4, uzavřené mezi statutárním městem Pardubice jakožto
  příkazcem a obchodní společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem
  Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČO: 25262572, jímž se
  upravuje odměna příkazníka ve smyslu uvedení její výše bez DPH
  (zákonné DPH bude k uvedené odměně připočteno). Znění dodatku je
  přílohou tohoto usnesení.
  II. Zastupitelstvo města Pardubic
  Ukládá
  uzavřít dodatek č. 5 k Příkazní smlouvě o provozování veřejných
  pohřebišť na území statutárního města Pardubice ze dne 19.1.2016, ve
  znění jejích dodatků č. 1 - 4, uzavřené mezi statutárním městem
  Pardubice jakožto příkazcem a obchodní společností Služby města
  Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 123
  Pardubice, IČO: 25262572, dle bodu I. tohoto usnesení, a to ve znění,
  které je jeho přílohou.
  Z: Charvát Martin, primátor
  T: 30.11.2020
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti  
spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. 

  
   
Univerzita Pardubice 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem 
se sídlem: Studentská 95, 532 10 Pardubice 
IČO: 00216275 
zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem, 
dále také „Univerzita“, 
 
a 
 
statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČO: 00274046 
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem, 
dále také „Město“, 
 
obě strany společně také jako „strany“ či „strany Memoranda“, 
 
uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku toto  
 

Memorandum o spolupráci a podpoře činnosti spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. 
(dále jen „Memorandum“) 

 
Čl. I. 

Preambule 
 

1. Univerzita Pardubice je významnou veřejnou vysokou školou, která se během své bohaté 
historie stala respektovaným a prestižním centrem vzdělanosti rozvíjejícím vědecké 
poznání i tvůrčí lidský potenciál, nabízejícím širokou škálu akreditovaných studijních 
programů a moderní kreativní prostředí v řadě vědeckých disciplín, jak v oblasti 
technických, tak i společenských věd. 

 
2. Statutární město Pardubice dlouhodobě vyvíjí úsilí směřující k iniciaci netradičních a 

inovativních způsobů šíření vzdělání, odborných poznatků a osvěty včetně poskytování 
vzdělávacích programů podporujících kreativitu a individuální zájmy, nadání, a to v rámci 
přípravy a realizace projektu s názvem Centrální polytechnické dílny. Cílem tohoto projektu 
je mj. vybudování excelentního edukačního centra zaměřeného na technické a 
přírodovědné vzdělávání především pro žáky pardubických základních škol a studenty 
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středních škol, ale také pro subjekty zabývajícími se volnočasovými aktivitami i pro širokou 
veřejnost nejen z pardubického regionu. Svůj iniciativní přístup Město jednoznačně 
prokazuje rovněž svou účastí, v pozici zakládajícího člena (společně s Nadací pro rozvoj 
města Pardubic a Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje), na probíhajícím 
procesu založení a vzniku spolku Centrální polytechnické dílny, z.s. (dále také „CPD“), který 
bude sloužit k zajištění provozu vzdělávacího centra.   

 
3. Uzavřením tohoto Memoranda vyjadřují obě strany Memoranda společnou vůli 

k partnerství a spolupráci při plánovaných aktivitách spolku CPD provozovaném 
v unikátním objektu, který bude vybudován v architektonicky výjimečném areálu 
Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích. 

 
Čl. II. 

Předmět a principy spolupráce 
 
1. Strany Memoranda tímto deklarují společný zájem zahájit a rozvíjet vzájemnou úzkou 

spolupráci za účelem podpory efektivní přípravy a realizace činností vzdělávacího centra 
provozovaného CPD, jejich následného rozšiřování, modernizace vzdělávacích metod a 
forem i materiálního zázemí za účelem zvyšování atraktivity prostředí ke vzdělávání.   
 

2. Vzájemná spolupráce k prosazování společných zájmů Města a Univerzity na základě 
tohoto Memoranda bude směřována zejména do následujících oblastí spojených 
s budoucím provozem CPD: 
 
a) spolupráce na výběru vzdělávacích témat z technických, přírodovědných a 

souvisejících oborů, podpora tvorby a průběžné aktualizace vzdělávací nabídky, 
b) součinnost při přípravě, organizaci a realizaci vzdělávacích projektů,  
c) podílení se na výběru forem vzdělávací nabídky včetně personálního obsazení lektorů 

z řad expertů Univerzity, 
d) metodická podpora a poradenství v oblasti průzkumu vzdělávací poptávky včetně 

vytváření procesů a nástrojů pro průběžný sběr a analýzu dat, 
e) podpora realizace přeshraničních a mezinárodních aktivit v oblasti celoživotního 

vzdělávání, 
f) konzultace efektivity a prospěšnosti průběžné modernizace vybavení odborných 

prostor a pořizovaní materiálů potřebných k realizaci vzdělávacích aktivit. 
 
3. Univerzita tímto deklaruje svůj záměr přispět především k tvorbě a rozvoji nabídky 

vzdělávacích programů, v případě potřeby poskytovat metodickou, konzultační a 
poradenskou odbornou pomoc a aktivně se zapojit do realizace vzdělávací činnosti 
v objektu CPD, ať už vlastní specifickou programovou náplní, inovativním přístupem 
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s využitím moderních technologií či odborným příspěvkem do programů produkovaných 
CPD.  
 

4. Město deklaruje svůj zájem prostřednictvím svého členství v CPD umožnit zapojení 
odborníků z řad Univerzity a využít jejího širokého potenciálu odborných znalostí, know-
how, profesních zkušeností a výukových dovedností v přípravných a realizačních fázích 
vzdělávacích aktivit CPD. Za tímto účelem Město vyvine úsilí k tomu, aby v součinnosti s 
CPD bylo ve prospěch Univerzity zajištěno potřebné zázemí, technické vybavení a 
vzdělávací prostory CPD.   

 

Čl. III. 
Zvláštní ustanovení  

 
1. Toto Memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou. 

 
2. Toto Memorandum je kterákoliv ze stran oprávněna kdykoliv písemně vypovědět bez 

uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícím po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně Memoranda.  
 

3. Strany Memoranda uznávají výlučně deklaratorní povahu tohoto Memoranda, které 
vyjadřuje dobrou vůli stran, avšak nezakládá žádná práva či povinnosti, které by bylo 
možno vymáhat v rámci soudního, rozhodčího nebo obdobného řízení, včetně práva na 
náhradu jakékoliv újmy v případě, že se konkrétní aktivita jedné nebo druhé strany 
neuskuteční, popřípadě se uskuteční v jiné než v tomto Memorandu popsané podobě 
nebo rozsahu. 

 
 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení  

 
1. Toto Memorandum vstupuje v platnost a účinnost podpisem oprávněných zástupců obou 

stran Memoranda. 
 

2. Toto Memorandum lze měnit pouze písemným dodatkem na základě dohody stran 
Memoranda.  
 

3. Toto Memorandum bylo sepsáno ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každý strana Memoranda obdrží po jednom vyhotovení.  
 

4. Strany Memoranda prohlašují, že toto Memorandum vyjadřuje jejich skutečnou vůli, s 
jeho obsahem souhlasí, což stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy. 
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V Pardubicích dne ……………. 
 
 
Za Univerzitu:      Za Město: 
 
 
 
__________________________   ____________________________ 
prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.     Ing. Martin Charvát 
            rektor                 primátor 



Příloha usnesení č. 5.1  

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÉHO PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL  
 
 
 
 
Statutární město Pardubice 
se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 

IČO: 00274046 

zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 

(dále jen jako „Společník“) 

 

a 
 
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 
se sídlem Pražská 179, Popkovice, 530 06 Pardubice 

IČO: 481 54 938 

zastoupená: Ing. Petrem Juchelkou, předsedou představenstva 

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B 915 

(dále jen jako „Společnost“) 

 

Preambule 

Společník a Společnost (dále též jednotlivě označováni jako „smluvní strana" nebo společně jako „smluvní 

strany") uzavírají tímto níže uvedeného dne Smlouvu o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní 

kapitál v následujícím znění: 

1. Předmět a účel smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Společníka poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek 

do vlastního kapitálu Společnosti mimo její základní kapitál a zároveň závazek Společnosti takto 

poskytnutý dobrovolný peněžitý příplatek přijmout. 

1.2. Smluvní strany stanoví, že do této smlouvy inkorporují ustanovení § 163 až 166 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech, a v souladu s těmito ustanoveními bude dobrovolný příplatek 

akcionářem společnosti poskytnut, přičemž tato ustanovení budou aplikována analogicky.  

1.3. Dobrovolný peněžitý příplatek poskytovaný Společníkem Společnosti na základě této smlouvy je 

poskytován v souladu s usnesením zastupitelstva Společníka i s rozhodnutím představenstva společnosti. 

1.4. Účelem poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku Společníkem je financování úroků ze směnečné 

jistiny, jejichž splacení je závazkem Společnosti v souladu se Smlouvou o emisním programu směnek, jež 

byla uzavřená dne 2. 5. 2016 mezi Společností a Československou obchodní bankou a.s., se sídlem 

Radlická  333/150, Praha 5, PSČ 150 57, a to ve znění dodatků 1 až 4. Společnost je oprávněna použít 

dobrovolný peněžitý příplatek pouze k úhradě úroků ze směnečné jistiny dle tohoto článku této smlouvy.  

1.5. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný peněžitý příplatek poskytnutý 

Společníkem Společnosti na základě této smlouvy není dotací. Nebude-li to v rozporu s obecně závaznými 

právními předpisy, může Společník za splnění podmínek stanovených touto smlouvou a příslušnými 

právními předpisy požadovat jeho vrácení. 

 

 

2. Projevy vůle smluvních stran 



2.1. Společník se touto smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek Společníka 

ve výši 800 000,-Kč (slovy: osm set korun českých).  

2.2. Společnost dobrovolný peněžitý příplatek od Společníka přijímá a zavazuje se jej využívat v souladu s 

podmínkami této smlouvy a nakládat s finančními prostředky účelně a hospodárně.  

 

3. Úhrada dobrovolného peněžitého příplatku 

3.1. Společník se zavazuje poskytnout dobrovolný peněžitý příplatek Společnosti v jedné splátce, a to 

nejpozději do 30. 11. 2020.  

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný peněžitý příplatek bude Společníkem poskytnut 

bezhotovostním převodem poukázaným na účet Společnosti, č. ú. 117754893/0300, který je veden u 

společnosti Československá obchodní banka, a.s. 

 

4. Vrácení dobrovolného peněžitého příplatku Společníkovi 

4.1. Společník je oprávněn žádat po Společnosti vrácení dobrovolného peněžitého příplatku, a to i po částech, 

nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a budou-li 

splněny všechny právními předpisy či touto smlouvou stanovené podmínky. 

4.2. Společnost se za předpokladu, že budou k vrácení dobrovolného peněžitého příplatku nebo jeho části 

splněny všechny podmínky specifikované v odst. 1. tohoto článku, zavazuje vrátit Společníkovi 

poskytnutý dobrovolný příplatek nebo jeho část v rozsahu určeném žádostí Společníka nejpozději do 

šesti měsíců, ode dne, kdy byla Společníkem vyzvána k vrácení příplatku nebo jeho části, nebude-li 

v žádosti stanoven delší termín. 

4.3. Pro posouzení otázky, zda jsou splněny právními předpisy stanovené podmínky pro vrácení 

dobrovolného peněžitého příplatku, se analogicky použije stanovení § 166 zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Vrácení příplatku je možné pouze se souhlasem valné hromady. K rozhodnutí  

o vrácení příplatku je možné přistoupit pouze na základě řádné účetní závěrky do uplynutí 6 měsíců od 

posledního dne účetního období, za které byla řádná účetní závěrka sestavena, jinak na základě 

mimořádné účetní závěrky. 

4.5. Vrácení příplatku nesmí způsobit pokles vlastního kapitálu pod úroveň základního kapitálu a nesmí 

způsobit společnosti úpadek.  

 

4.6. Příplatek musí být vrácen akcionáři do 30 dnů ode dne, kdy bylo o vrácení příplatku rozhodnuto podle 

odstavce 4.1 

 

5. Závěrečná ustanovení 

5.1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím představenstva společnosti ze dne………………………… 

5.2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva akcionáře č. ………………… ze dne 22. 10. 

2020. 

5.3. Veškeré písemnosti adresované jednou smluvní stranou druhé smluvní straně budou doručovány na 

adresu sídla dané smluvní strany. Za doručenou se považuje i taková písemnost, která se vrátí odesílateli 

jako nedoručená, neboť si ji adresát odmítl převzít nebo protože adresát nebyl na doručovací adrese 

zastižen nebo se na ní nezdržuje. 

5.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré dodatky a změny musí být 

učiněny písemně v listinné podobě, a to formou vzestupně číslovaného dodatku a oboustranně 

odsouhlaseny. 



5.5. Společník bere na vědomí, že Společnost je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění. Je-li finanční plnění dle této smlouvy vyšší než 50.000,- Kč, nabývá tato smlouva 

účinnosti až jejím zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva 

zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky 

případného bezdůvodného obohacení. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že Společník bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 

řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 

Společník bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 

uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

5.7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník). 

5.8. Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů 

české republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném 

znění. 

5.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Společník obdrží 1 stejnopis a Společnost 1 

stejnopis. 

5.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a 

svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně, a nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

V Pardubicích dne  

 

Za společníka:      Za společnost: 

 

 

_____________________________   _________________________________ 
       Statutární město Pardubice               EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. 

 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 

 
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00015/20 
uzavřené dne 21.04.2020 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Pardubická sportovní organizace, z.s.,  
 sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 60159910,  
 číslo bankovního účtu: 2800993361/2010, 
 zastoupený: Pavlem Majerem, předsedou 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 21.04.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace 
(dále jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 120.000,- Kč (slovy: jedno sto 
dvacet tisíc korun českých) na realizaci projektu „Regionální olympiáda dětí a mládeže“ (dále jen 
„projekt“). 
 

2. Dne 14.09.2020 podal příjemce žádost o změnu výše dotace na projekt v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020, kdy nemohl uspořádat projekt v plánovaném rozsahu (zrušení větší 
části soutěží). Příjemce požádal o snížení na 75 % původně schválené dotace, a to v souladu se 
deklarovanou strategií poskytovatele, který ve snaze pomoci pandemií zasaženým subjektům a se 
zájmem na zachování dosavadních aktivit ve městě Pardubice umožnil příjemcům dotací v případě 
zrušení jejich projektu v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací žádat o částečné pokrytí 
nákladů prokazatelně vynaložených na daný projekt v jeho přípravné fázi (max. hranice 
kompenzace byla stanovena na 75 % finančních prostředků ze schválené dotace). 

 
3. Současně podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 

Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu změny výše dotace dojde k úpravám (zvýšení, resp. 
snížení) výše výdajů u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o 
poskytnutí dotace. 
 



4.  Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na 
základě něhož bude snížena dotace a původní nákladový rozpočet projektu nahrazen jeho novým 
zněním (dále jen „dodatek“). 
 
 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění původní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které zní nově 
takto: 

 
„1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2020 ve výši 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých) na realizaci 
projektu „Regionální olympiáda dětí a mládeže“ (dále jen „projekt“).“ 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 

06.01.2020) se nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 14.09.2020), které je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

3. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a 
předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy 
(tj. do 31.01.2021).  
 

4. Smluvní strany se dohodly, že rozdíl mezi původně poskytnutou dotací a dotací dle znění tohoto 
dodatku ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) je příjemce povinen vrátit na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví tohoto dodatku Smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 

 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek 
okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 



6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 14.09.2020 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Pavel Majer 
  

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1173/2020 ze dne 23.1.2020 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 

22.10.2020. 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Pardubická sportovní organizace, z.s. 
  

Název akce (projektu) 
Regionální olympiáda dětí a 

mládeže 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 

Požadovaná výše 
ze statutárního 
města Pardubice v 
Kč 

1 2 3 
Nájemné sportovišť 30 000,00 0,00 
Rozhodčí 155 000,00 30 750,00 
Ceny (poháry, medaile), diplomy 59 250,00 59 250,00 
materiální a technické zabezpečení 5 000,00 0,00 
Organizátoři 40 000,00 0,00 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 289 250,00 90 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
dotace města Pardubice 90 000,00   
dotace Pardubického kraje 150 000,00   
      
      
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 240 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  240 000,00   
Výdaje 289 250,00   
+ (zisk) 

-49 250,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  Pavel Majer, předseda PSO  
Dne: 14.09.2020 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 1 

 
Dodatek č. 1  

Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00015/20 
uzavřené dne 21.04.2020 

 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 
 Pardubická sportovní organizace, z.s.,  
 sídlo: Pernerova 1490, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
 IČO: 60159910,  
 číslo bankovního účtu: 2800993361/2010, 
 zastoupený: Pavlem Majerem, předsedou 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 21.04.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace 
(dále jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 120.000,- Kč (slovy: jedno sto 
dvacet tisíc korun českých) na realizaci projektu „Regionální olympiáda dětí a mládeže“ (dále jen 
„projekt“). 
 

2. Dne 14.09.2020 podal příjemce žádost o změnu výše dotace na projekt v důsledku přijatých 
opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS 
CoV-2 pro období roku 2020, kdy nemohl uspořádat projekt v plánovaném rozsahu (zrušení větší 
části soutěží). Příjemce požádal o snížení na 75 % původně schválené dotace, a to v souladu se 
deklarovanou strategií poskytovatele, který ve snaze pomoci pandemií zasaženým subjektům a se 
zájmem na zachování dosavadních aktivit ve městě Pardubice umožnil příjemcům dotací v případě 
zrušení jejich projektu v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací žádat o částečné pokrytí 
nákladů prokazatelně vynaložených na daný projekt v jeho přípravné fázi (max. hranice 
kompenzace byla stanovena na 75 % finančních prostředků ze schválené dotace). 

 
3. Současně podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu projektu, který je nedílnou součástí 

Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu změny výše dotace dojde k úpravám (zvýšení, resp. 
snížení) výše výdajů u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o 
poskytnutí dotace. 
 



4.  Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na 
základě něhož bude snížena dotace a původní nákladový rozpočet projektu nahrazen jeho novým 
zněním (dále jen „dodatek“). 
 
 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění původní ustanovení čl. IV. odst. 1 Smlouvy, které zní nově 
takto: 

 
„1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci individuální dotaci z Programu podpory 

sportu pro rok 2020 ve výši 90.000,- Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých) na realizaci 
projektu „Regionální olympiáda dětí a mládeže“ (dále jen „projekt“).“ 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 

06.01.2020) se nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 14.09.2020), které je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 

3. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a 
předložit vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy 
(tj. do 31.01.2021).  
 

4. Smluvní strany se dohodly, že rozdíl mezi původně poskytnutou dotací a dotací dle znění tohoto 
dodatku ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) je příjemce povinen vrátit na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví tohoto dodatku Smlouvy nejpozději do 31.12.2020. 

 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou 
nadále platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek 
okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku 
Smlouvy jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku 
poskytovatel dotace bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude 
uveřejněn bez podpisů fyzických osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 



6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 14.09.2020 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Pavel Majer 
  

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1173/2020 ze dne 23.1.2020 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 

22.10.2020. 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

Pardubická sportovní organizace, z.s. 
  

Název akce (projektu) 
Regionální olympiáda dětí a 

mládeže 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 

Požadovaná výše 
ze statutárního 
města Pardubice v 
Kč 

1 2 3 
Nájemné sportovišť 30 000,00 0,00 
Rozhodčí 155 000,00 30 750,00 
Ceny (poháry, medaile), diplomy 59 250,00 59 250,00 
materiální a technické zabezpečení 5 000,00 0,00 
Organizátoři 40 000,00 0,00 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 289 250,00 90 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
dotace města Pardubice 90 000,00   
dotace Pardubického kraje 150 000,00   
      
      
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 240 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  240 000,00   
Výdaje 289 250,00   
+ (zisk) 

-49 250,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  Pavel Majer, předseda PSO  
Dne: 14.09.2020 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 3 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00011/20 

uzavřené dne 02.03.2020 

 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
Basketbalový klub Pardubice, z. s.,  

sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 

IČO: 67441629,  

číslo bankovního účtu: 1036028886/5500, 

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 02.03.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 

jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 2.850.000,- Kč (slovy: dva miliony osm 

set padesát tisíc korun českých) na realizaci projektu „Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s.“ 

(dále jen „Projekt“). 

 

2. Dne 14.09.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 

součástí Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu změny nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním 

městem Pardubice a Basketbalovým klubem Pardubice z.s. došlo ke změně výše nájemného za objekt 

basketbalové haly na adrese V Ráji 311, Pardubice 530 02 (schváleno usnesením zastupitelstva č. 

Z/1414/2020 ze dne 18.06.2020), a v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako 

prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 musí být 

provedeny úpravy (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých položek původního nákladového 

rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 

 

3. Smluvní strany proto přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě něhož bude původní 

nákladový rozpočet č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, upraveným zněním (dále jen „dodatek“). 

 

 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 02.12.2019) se 

nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 14.09.2020), které je přílohou č. 1 tohoto 

dodatku, s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 

 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 

vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 

31.01.2021).  

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 

platná a účinná.  

 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek okamžikem 

jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 

jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 

bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 

registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 

osob. 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 

 

6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 14.09.2020 

 

V Pardubicích dne:  

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

 

 

........................................................................ ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1165/2020 ze dne 23.1.2020 a 

předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z//2020 ze dne 22.10.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 

Basketbalový klub Pardubice z.s. 
  

Název akce (projektu) Činnost Basketbalového klubu Pardubice z.s. 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 

položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Pronájem městské haly na Dukle 1 092 906,00 596 660,00 
Energie městské haly na Dukle 1 115 000,00 772 000,00 
Pronájem tělocvičen ZŠ a SG, pronájem PAP 300 000,00 100 000,00 
Údržba a opravy městské haly na Dukle 300 000,00 103 340,00 
Výkonnostní sport (zápasy, turnaje, ubytování a 

stravování hráčů, rozhodčí, ceny…) 

1 000 000,00 390 000,00 

Evropské poháry a turnaje 500 000,00 0,00 
Sportovní vybavení 500 000,00 400 000,00 
Mzda manažera a správce haly, účetní 459 420,00 238 000,00 
Soustředění a kempy 400 000,00 250 000,00 
Odměny trenérům 1 600 000,00 0,00 
      
Celkové náklady projekt 7 267 326,00 2 850 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace MMP 2 850 000,00   
Dotace ČBF 1 700 000,00   
Dotace MŠMT 530 000,00   
Dotace PK 150 000,00   
Dotace MO V 50 000,00   
Příspěvky 1 000 000,00   
Vlastní činnost 750 000,00   
Celkové příjmy z projektu 7 030 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  7 030 000,00   
Výdaje 7 267 326,00   
+ (zisk) 

-237 326,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: XXXXXXXXXXXXXX 

Dne: 14.09.2020 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 4 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00096/20 

uzavřené dne 29.05.2020 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

Basketbalový klub Pardubice, z. s.,  
sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 67441629,  
číslo bankovního účtu: 1036028886/5500, 
zastoupený: Bc. Tomášem Urbanem, manažerem klubu na základě plné moci 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 29.05.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun 
českých) na realizaci projektu „Evropské poháry a turnaje“ (dále jen „Projekt“). 
 

2. Dne 14.09.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy jako příloha č. 1. V důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence 
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 dojde k úpravám (zvýšení, 
resp. snížení) výše výdajů u některých položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti 
o poskytnutí dotace, protože v průběhu roku došlo k přerušení a následnému ukončení všech 
mládežnických basketbalových soutěží, ke zrušení účasti na mezinárodním turnaji ve Španělsku, ke 
zrušení pořadatelství Mistrovství České republiky starších minižáků a omezení všech sportovních aktivit.  
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, upraveným zněním (dále 
jen „dodatek“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 31.03.2020) se 
nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 14.09.2020), které je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku, s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 
31.01.2021).  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 
platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek okamžikem 
jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 
osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 14.09.2020 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Bc. Tomáš Urban 
  na základě plné moci 

 
Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1274/2020 ze dne 29.4.2020 a 

předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 22.10.2020. 
Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 
Basketbalový klub Pardubice z.s. 

  
Název akce (projektu) Evropské poháry a turnaje 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Jízdné 300 000,00 20 000,00 
Startovné 80 000,00 20 000,00 
Ubytování a strava 320 000,00 260 000,00 
   

   

   
   
   
   
   
      
Celkové náklady projekt 700 000,00 300 000,00 

  
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace MMP 300 000,00   
Dotace ČBF 45 000,00   
Dotace MŠMT 50 000,00   
Dotace Pk 50 000,00   
Dotace MO V 10 000,00   
Příspěvky 245 000,00   
Celkové příjmy z projektu 700 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  700 000,00   
Výdaje 700 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval: Tomáš Urban 
Dne: 14.09.2020 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 5 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00010/20 

uzavřené dne 19.02.2020 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

BK Pardubice, a.s.,  
sídlo: V Ráji 311, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, 
IČO: 27654796,  
číslo bankovního účtu: 214904478/0300, 
zastoupený: Pavlem Starou, předsedou představenstva 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 19.02.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 3.600.000,- Kč (slovy: tři miliony šest 
set tisíc korun českých) na realizaci projektu „Provozní náklady A-týmu BK JIP Pardubice“ (dále jen 
„Projekt“). 
 

2. Dne 15.09.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu nezbytných organizačních změn Projektu v důsledku 
přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
SARS CoV-2 pro období roku 2020 dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých 
položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 
 

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet uvedený v příloze č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, 
upraveným zněním (dále jen „dodatek“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 01.01.2020) se 
nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 15.09.2020), které je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku, s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 
31.01.2021).  



 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 
platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek okamžikem 
jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 
osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 15.09.2020 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová Pavel Stara 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1176/2020 ze dne 23.1.2020 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 22.10.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

 

Název akce (projektu) Provozní náklady A-týmu BK JIP 
Pardubice 

Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Odměny  7 700 000,00 

 

Náklady spojené s ubytováním hráčů 1 300 000,00 1 120 000,00 
Marketingové a propagační služby 700 000,00 229 000,00 
Účetní a daňové služby 240 000,00 204 000,00 
Dopravní služby - bus, pronájem, … 700 000,00 20 000,00 
Sportovní potřeby - dresy, boty, vybavení, míče 420 000,00 250 000,00 
úklidové služby 100 000,00 94 000,00 
organizační zajištění zápasů 550 000,00 86 000,00 
Pronájmy hal 300 000,00 30 000,00 
Lékařské služby 20 000,00 12 000,00 
Pojištění 100 000,00 

 

Rozhodčí 15 000,00 15 000,00 
Pomocný personál Dašická 16 000,00 16 000,00 
Pomocní rozhodčí stolek domácí zápasy 30 600,00 30 600,00 
Provotní náklady auta, pohonné hmoty, údržba 200 000,00 30 000,00 
Ticketingová manažerka - mzda, včetně odvodů 
klubu 

372 000,00 272 000,00 

Pronájmy aut 40 000,00 40 000,00 
Team manažer 180 000,00 150 000,00 
Dohody o provedení práce - pořadatelé, hostesky, 
brigádníci 

300 000,00 200 000,00 

Náklady na reklamu 407 000,00 407 000,00 
Náklady spojené s předsezonní přípravou - výjezdy, 
ubytování, stravování 

50 000,00 0,00 

Hlavní pořadatel domácích zápasů - technické 
zajištění 

138 000,00 138 000,00 

Tiskárna náklady 12 000,00 12 000,00 
Náklady na telefony a internety 70 000,00 70 000,00 
Entertainment zápasy  70 400,00 70 400,00 
Ozvučení zápasů  40 000,00 40 000,00 
Ostatní 1 865 000,00  
Parking RfP Enteria arena 15 000,00 15 000,00 
Dezinfekční prostředky 24 000,00 24 000,00 
Tejpy 25 000,00 25 000,00 
Celkové náklady projekt 16 000 000,00 3 600 000,00 



      
      
Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Reklamní smlouvy 10 360 000,00   
Dotace  4 600 000,00   
Vstupné 400 000,00   
Prodej práv ALK 480 000,00   
Prodej hráčů 160 000,00   
      
      
Celkové příjmy z projektu 16 000 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  16 000 000,00   
Výdaje 16 000 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  xxxxxxxxxxxx Martin Marek     
Dne:  15.09.2020     

 



Příloha č. 1 usnesení č. 6 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00008/20 

uzavřené dne 24.02.2020 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

FK PARDUBICE, z.s.,  
sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 
IČO: 27041549,  
číslo bankovního účtu: 2100489703/2010, 
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 24.02.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun 
českých) na realizaci projektu „Dívčí a ženský fotbal“ (dále jen „Projekt“). 
 

2. Dne 02.10.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu  dohody o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného 
prostor v majetku statutárního města Pardubice za období od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2020 
(schváleno usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.6.2020) a v důsledku 
přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
SARS CoV-2 pro období roku 2020  dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých 
položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 
 

3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet tvořící přílohu č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, upraveným 
zněním (dále jen „dodatek“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 11.12.2019) se 
nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 02.10.2020), které je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku, s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 
31.01.2021).  

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 
platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek okamžikem 
jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 
osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 02.10.2020 
 
 
V Pardubicích dne:  
 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1169/2020 ze dne 23.1.2020 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 22.10.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

FK PARDUBICE, z.s. 
  

Název akce (projektu) Dívčí a ženský fotbal 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Turnaj základních škol v dívčí kopané 3 000,00   
Mikulášský turnaj starších přípravek - 12. ročník 13 000,00 3 000,00 
reprezentační ples 30 000,00   
soustředění 50 000,00   
odměny trenéři, realizační týmy 265 000,00 78 000,00 
šéftrenér mládeže 120 000,00   
sekretářské, účetní práce 120 000,00   
vzdělávání trenérů 30 000,00   
správce, údržba sportoviště 170 000,00 120 000,00 
čistící, hyg., zdrav.prostředky 15 000,00   
startovné 30 000,00 8 000,00 
pronájmy sportovišť 57 000,00 9 000,00 
doprava, cestovné 300 000,00 162 000,00 
rozhodčí 55 000,00   
sportovní vybavení 122 000,00 32 000,00 
přestupy hráček 60 000,00   
pronájem, energie Letní stadion  523 000,00 488 000,00 
příspěvky asociacím (např. FAČR, ČUS) 15 000,00   
Celkové náklady projekt 1 978 000,00 900 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Statutární město Pardubice 900 000,00   
Pardubický kraj 300 000,00   
Fotbalová asociace České republiky 55 000,00   
příspěvky hráček 400 000,00   
MŠMT 310 200,00   
startovné turnaje 10 000,00   
peněžní prostředky předchozích let 2 800,00   
Celkové příjmy z projektu 1 978 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  1 978 000,00   
Výdaje 1 978 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracovala:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Dne: 02.10.2020 
 



Příloha č. 1 usnesení č. 7 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00007/20 

uzavřené dne 24.02.2020 

 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 

IČO: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 

zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 

(dále jen „poskytovatel“), 
 

2. Příjemce dotace: 
FK PARDUBICE, z.s.,  

sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 

IČO: 27041549,  

číslo bankovního účtu: 107-5353710297/0100, 

 zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „příjemce“) 
 

 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 24.02.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 

jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 3.800.000,- Kč (slovy: tři miliony osm 

set tisíc korun českých) na realizaci projektu „Sportovní činnost mládežnických družstev“ (dále jen 

„Projekt“). 

 

2. Dne 06.10.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 

součástí Smlouvy jako příloha č. 1, neboť z důvodu dohody o poskytnutí slevy ve výši 30 % z nájemného 

prostor v majetku statutárního města Pardubice za období od 1. dubna 2020 do 31. prosince 2020 

(schváleno usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1417/2020 ze dne 18.06.2020), a v důsledku 

přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 

SARS CoV-2 pro období roku 2020 dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých 

položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 

 

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 

něhož bude původní nákladový rozpočet č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, upraveným zněním (dále 

jen „dodatek“). 

 

 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 09.12.2019) se 

nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 06.10.2020), které je přílohou č. 1 tohoto 

dodatku, s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 

 



2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 

vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 

31.01.2021).  

 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 

platná a účinná.  

 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek okamžikem 

jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), v platném znění. 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 

jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 

bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 

registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 

osob. 

 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 

uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 

 

6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 
 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 06.10.2020 

 

V Pardubicích dne:  

 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 

 

 

 

  ........................................................................ 

  XXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

........................................................................ ........................................................................ 

 Mgr. Ivana Liedermanová XXXXXXXXXXXXXXX 
  

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1168/2020 ze dne 23.1.2020 a 

předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 22.10.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

FK PARDUBICE, z.s. 
  

Název akce (projektu) 
Sportovní činnost mládežnických 

družstev 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 

položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 
Požadovaná výše ze 
statutárního města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
Úhrada nájemného neb.prostoru areálu 

Ohrazenice čp. 215 a 212 a hřiště Dolíček pro 

družstva mládež 

730 000,00 570 000,00 

Úhrada energií sportovního areálu Ohrazenice a 

Dolíček pro družstva mládeže 
850 000,00 650 000,00 

Odměny trenérům 2 000 000,00 370 000,00 
pronájem hal 200 000,00 100 000,00 
Úhrada mzdy správcům areálu Ohrazenice  650 000,00 400 000,00 
Úhrada mzdy správce areálu na Dolíčku 300 000,00 250 000,00 
Materiál a údržba hřiště 650 000,00 230 000,00 
Doprava 1 200 000,00 250 000,00 
Stravování hráčů 300 000,00 150 000,00 
Ostatní služby 3 720 000,00 450 000,00 
Startovné 200 000,00 80 000,00 
Soustředění 500 000,00 300 000,00 
      
      
      
Celkové náklady projekt 11 300 000,00 3 800 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace z města Pardubic 3 800 000,00   
Vlastní zdroje 7 500 000,00   
      
      
      
Celkové příjmy z projektu 11 300 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  11 300 000,00   
Výdaje 11 300 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Dne: 06.10.2020 

 



Příloha č. 1 usnesení č. 8 

Dodatek č. 1  
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00006/20 

uzavřené dne 24.02.2020 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Poskytovatel dotace: 
        Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČO: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 
města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“), 

 
2. Příjemce dotace: 

FK PARDUBICE, z.s.,  
sídlo: Marie Majerové 215, Ohrazenice, 533 53 Pardubice, 
IČO: 27041549,  
číslo bankovního účtu: 115-1489700217/0100, 

 zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 (dále jen „příjemce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne 24.02.2020 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace (dále 
jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2020 ve výši 1.300.000,- Kč (slovy: jeden milion tři 
sta tisíc korun českých) na realizaci projektu „Klubová akademie FK PARDUBICE“ (dále jen „Projekt“). 
 

2. Dne 06.10.2020 podal příjemce žádost o změnu nákladového rozpočtu Projektu, který je nedílnou 
součástí Smlouvy jako příloha č. 1, neboť v důsledku přijatých opatření k ochraně obyvatelstva a jako 
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění SARS CoV-2 pro období roku 2020 byl nucen omezit 
a upravit realizaci Projektu. Proto dojde k úpravám (zvýšení, resp. snížení) výše výdajů u některých 
položek původního nákladového rozpočtu přiloženého k žádosti o poskytnutí dotace. 
 

3. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy, na základě 
něhož bude původní nákladový rozpočet č. 1 Smlouvy nahrazen jeho novým, upraveným zněním (dále 
jen „dodatek“). 
 
 

III. Předmět dodatku 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 1 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 09.12.2019) se 
nahrazuje jejím novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 06.10.2020), které je přílohou č. 1 tohoto 
dodatku, s tím, že celková výše poskytnuté dotace na realizaci tohoto Projektu zůstává zachována. 
 

2. Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 1 a předložit 
vyúčtování poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. f) Smlouvy (tj. do 
31.01.2021).  

 
IV. Závěrečná ustanovení 



 
1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn a jsou nadále 

platná a účinná.  
 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá dodatek okamžikem 
jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace bezodkladně po uzavření tohoto dodatku Smlouvy 
jej odešle k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění tohoto dodatku poskytovatel dotace 
bezodkladně informuje příjemce dotace, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Dodatek bude uveřejněn bez podpisů fyzických 
osob. 
 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho 
uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel a druhý příjemce. 
 
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že dodatek 

byl sepsán na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet uznatelných nákladů projektu ze dne 06.10.2020 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
 
  ........................................................................ 
  XXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
 
........................................................................ ........................................................................ 
 Mgr. Ivana Liedermanová XXXXXXXXXXXX 
  

Předmět Smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/1170/2020 ze dne 23.1.2020 a 
předmět tohoto dodatku byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/         /2020 ze dne 22.10.2020. 

Mgr. Ondřej Kopecký, ekonomické odd. odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic



Příloha č. 1 dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace 

FK PARDUBICE, z.s. 
  

Název akce (projektu) 
Klubová akademie FK 

Pardubice 
Věnujte sestavení rozpočtu pozornost, protože dle něj bude požadováno vyúčtování, a to na 
položky uvedené ve sloupci č. 3. 

Náklady na projekt Celkem v Kč 

Požadovaná 
výše ze 
statutárního 
města 
Pardubice v Kč 

1 2 3 
dopolední a odpolední svačiny, stravování hráčů 860 000,00   450 000,00 
zdravotní funkční vyšetření 2x ročně 100 000,00   55 000,00 
externí služby - výživový poradce, psycholog, fyzioterapeut, 
lékař 200 000,00   

100 000,00 

in body vyšetření - analýza složení těla - 6x ročně 420 000,00   0,00 
ubytování hráčů 600 000,00   400 000,00 
doplňky stravy, vitamíny pro hráče 200 000,00   45 000,00 
sportovní vybavení, sportovní pomůcky 250 000,00   150 000,00 
odměny - trenéři, kondiční trenér 5 300 000,00   100 000,00 
      
      
      
      
      
      
      
Celkové náklady projekt 7 930 000,00 1 300 000,00 

  

Příjmy z projektu Celkem v Kč   
Dotace z města Pardubic 1 300 000,00   
Pardubický kraj 850 000,00   
Příspěvky rodičů 1 000 000,00   
Fotbalová asociace ČR 4 428 000,00   
Vlastní zdroje  352 000,00   
      
      
Celkové příjmy z projektu 7 930 000,00   

  
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 
Příjmy  7 930 000,00   
Výdaje 7 930 000,00   
+ (zisk) 

0,00 
  

- ( ztráta, tj. úhrada z vlastních zdrojů)   
  

Vypracoval:  XXXXXXXXXXXXXX 
Dne: 06.10.2020 

 



 
 
Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 11 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  
č. D1734/00010/18 ze dne 2.3.2018 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Poskytovatel dotace: 
 Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 
číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu 

města Pardubic 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
2. Příjemce dotace: 

Sdružení aviatické pouti,    
 sídlo: VÚ 2553 Pardubice Pardubice,  
 IČ: 64242943,  
 číslo bankovního účtu: 161509350/0300,     
 zastoupen: Ing. Ladislavem Minaříkem, předsedou správní rady  
 (dále jen „příjemce“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 2.3.2018 mezi sebou veřejnoprávní Smlouvu o poskytnutí dotace č. 

D1734/00010/18, na základě níž poskytovatel poskytnul příjemci dotaci z Programu podpory 
„Pardubičtí tahouni“ pro roky 2018, 2019 a 2020 v celkové výši 1.350.000, - Kč na realizaci projektu 
„Aviatická pouť“ v letech 2018, 2019 a 2020 (dále jen „Smlouva“). 

 
2. Dne 21. 04. 2020 příjemce dotace podal žádost o změnu (snížení) výše dotace na projekt Aviatická 

pouť v r. 2020 (dále také „projekt“) a o změnu nákladového rozpočtu ze dne 27.12.2019 přiloženého 
k žádosti o poskytnutí dotace v podobě úprav (zvýšení, resp. snížení) některých položek, neboť vlivem 
opatření orgánů veřejné moci vydaných k ochraně obyvatelstva a jako prevence nebezpečí vzniku a 
rozšíření onemocnění SARS CoV-2 na území ČR nebylo možné akci v plánovaném termínu 30. – 
31.5.2020 realizovat. 

 
3. Statutární město Pardubice deklaruje snahu pomoci pandemií zasaženým subjektům působícím 

v kulturní oblasti a má jednoznačně zájem na zachování dosavadních společenských aktivit ve městě. 
Proto umožní příjemcům dotací, v případě zrušení jejich akce z výše uvedených důvodů, částečné 
pokrytí nákladů prokazatelně vynaložených na akci v její přípravné fázi. Maximální hranice 
kompenzace byla stanovena na 75 % finančních prostředků ze schválené dotace. 

 
4. S ohledem na mimořádnou situaci poskytovatel žádosti vyhověl a smluvní strany v souladu 

s ustanovením čl. XI. bod 7. Smlouvy přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen 
„dodatek“). 



 
 
Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy   

II. Předmět dodatku 
 
1. Na základě tohoto dodatku poskytovatel poskytuje příjemci dotaci z Programu podpory „Pardubičtí tahouni“ pro rok 2020 

ve výši celkem 335.070,- Kč (slovy: třistatřicetpěttisícsedmdesátkorunčeských) na projekt „Aviatická pouť 2020“, což 
představuje  74 % původně schválené dotace ve Smlouvě, která činila 450.000, - Kč.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že původní příloha č. 4 Smlouvy (Rozpočet vyhotovený dne 27.12.2019) se nahrazuje jejím 
novým zněním (Rozpočet vyhotovený dne 10.9.2020). Nová příloha č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.  
 

3.  Příjemce dotace se zavazuje vyúčtovat dotaci na položky stanovené v této nové příloze č. 4 a předložit vyúčtování 
poskytovateli dotace v termínu stanoveném v čl. VI. odst. 1 písm. l) Smlouvy (tj. do 31.12.2020).  

 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená, s výjimkou těch ustanovení Smlouvy, která jsou 
bezprostředně spjata s konáním akce „Aviatická pouť“ (např. povinnost propagace poskytovatele v průběhu akce), 
zůstávají zachována a v platnosti.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, v platném znění.   

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem 

zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.  
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění). 
 

5. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.  

 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném 

projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
Příloha: 1. nové znění Rozpočtu (Příloha č. 4 Smlouvy) 
 
V Pardubicích dne:  
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
 Mgr. Ivana Liedermanová Ing. Ladislav Minařík    
 
Předmět Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/     /2020 ze dne 22.10.2020 
 

Ing. Jitka Chaloupková, ekonomické oddělení odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic 
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1. ÚVOD 

Tento dokument reaguje na potřebu zpřístupnění kulturních, kulturně-volnočasových a komunitních 
aktivit pro skupiny osob, u kterých objektivně existují větší bariéry v přístupu k těmto aktivitám než u 
většinové společnosti.  

Samotná účast na kulturních aktivitách, ať už aktivní nebo pasivní, přispívá ke zvýšení kvality života 
obyvatel. Naplňování potřeb v oblasti kultury má výrazné dopady na zdraví obyvatel, podporuje také 
sociální začlenění, působí jako prevence kriminality a má řadu dalších pozitivních dopadů.1 Paradoxně 
je to právě zdraví či sociální vyloučení, které působí jako bariéry v naplňování těchto potřeb u cílových 
skupin, kterým se věnuje tento dokument. O to více je žádoucí reflektovat specifické potřeby těchto 
cílových skupin, vědomě je promítnout do struktury nabídky kulturních aktivit a existující bariéry tak 
snižovat nebo eliminovat.   

Počet takto ohrožených osob je přitom nezanedbatelný. V roce 2019 žilo v Pardubicích více než 19 000 
seniorů věkem nad 65 let.2 Demografický trend je přitom takový, že číslo se bude zvyšovat. 
Předpokládaný počet osob se zdravotním postižením, včetně postižení mentálního, je v Pardubicích 6 
673. 3  K 1. lednu 2020 žilo podle údajů Magistrátu města v Pardubicích bez rozlišení druhu pobytu také 
7 674 cizinců. Osob bez domova bylo v roce 2019 evidováno přibližně 350. 4 Mezi skupiny ohrožené 
bariérami v přístupu ke kultuře patří také rodiny s dětmi v obtížné sociální situaci, jejich počet je 
obtížné stanovit.   

Problematika různě znevýhodněných nebo ohrožených skupin se promítá do Komunitního plánu 
sociálních a souvisejících služeb. Tento strategický dokument, který je pravidelně obnovován, je 
výsledkem dlouhodobého procesu, aktualizujícího cíle a opatření jednotlivých pracovních skupin 
takovým způsobem, aby odpovídaly místním potřebám. Aktuální Komunitní plán je platný pro období 
2017 – 2020 a rozlišuje celkem 6 cílových skupin: Osoby se zdravotním postižením a osoby se 
zdravotním znevýhodněním; Cizinci, národnostní a etnické menšiny; Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a v obtížné životní situaci; Senioři; Rodiny s dětmi a mládež; Osoby s duševním 
onemocněním. Oblast přístupnosti kultury přitom dokument řeší u dvou cílových skupin; 

Cíl 2.2: (Cizinci, národnostní a etnické menšiny) 

Opatření vedoucí k naplnění cíle:  

2.2.1. Podpora a rozvoj volnočasových aktivit pro romské děti a mládež a cizince, zachování 
nízkoprahových služeb  

2.2.2. Pořádání kulturních, společenských a sportovních aktivit pro veřejnost 

Cíl 4.5: (Senioři) 

Opatření vedoucí k naplnění cíle:  

4.5.1. Podpořit činnost sociálně aktivizačních služeb pro seniory, aktivizačních programů 
a klubové činnosti pro seniory 

 
1 https://www.kreativnicesko.cz/clanky/kultura-spojuje-a-resi-problemy 
2 Zdroj dostupný z OŠKS 
3 https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/sprss_2019-2021.pdf 
Přepočet pro Pardubice a pro jednotlivé druhy zdravotního postižení v příloze.  
4 Sčítání osob bez domova 2019, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 

https://www.kreativnicesko.cz/clanky/kultura-spojuje-a-resi-problemy
https://www.dataplan.info/img_upload/7bdb1584e3b8a53d337518d988763f8d/sprss_2019-2021.pdf
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Oblast přístupnosti a pozitivních dopadů kulturních aktivit tak není z hlediska Komunitního plánu 
zásadním tématem. 

Z těchto důvodů se problematice zpřístupnění kulturních aktivit věnuje Strategie pro kulturu a 
kreativitu města Pardubic pro období 2018 - 2024.5 Ta v kapitole Kultura pro všechny ukládá Odboru 
školství, kultury a sportu, společně s Odborem sociálních věcí provést mapování potřeb v oblasti 
kultury u osob sociálně či zdravotně znevýhodněních. Konkrétně ukládá následující opatření:  

1.2.1 Odbor školství, kultury a sportu a odbor sociálních věcí společně zadá provedení šetření potřeb 
cílových skupin sociálně či kulturně znevýhodněných – zdravotně postižení (osoby s tělesným 
postiženým, se smyslovým postižením), osoby v hmotné nouzi, senioři, osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, cizinci, menšiny.  

1.2.2 Odbor školství, kultury a sportu v součinnosti s odborem sociálních věcí poskytne metodickou 
podporu organizacím v oblasti kultury při vytváření nabídek kulturních a komunitních činností pro 
osoby ze skupin sociálně a kulturně znevýhodněných.  

1.2.3 Magistrát města ve spolupráci s ostatními subjekty umožní přístup ke kultuře i osamělým 
seniorům s potřebou doprovodu.  

Základním cílem tohoto dokumentu je tak zvýšení kvality života osob zdravotně či sociálně 
znevýhodněných, a to konkrétně prostřednictvím jejich účasti na kulturních nebo kulturně-
volnočasových aktivitách. Za tímto účelem tak bylo provedeno mapování potřeb těchto osob, bariér, 
které brání jejich naplňování, a návrh konkrétních opatření vedoucích k eliminaci nebo snížení 
zjištěných bariér.  

Mapování potřeb probíhalo ve spolupráci OŠKS a OSV a s členy pracovních skupin Komunitního 
plánování v letech 2019 a 2020.  

V následujících částech dokumentu je tak možné nalézt popis zvolené metodiky, následně analytickou 
část popisující zjištěné potřeby a bariéry a konečně návrhovou část, která uvádí konkrétní opatření 
včetně termínů a odpovědností za jejich realizaci.  

 

2. METODIKA 

Šetření potřeb a návrh opatření provedl mezi lety 2019 a 2020 Odbor školství, kultury a sportu 
(Oddělení kultury a cestovního ruchu) ve spolupráci s Odborem sociálních věcí.  

Základním principem, ze kterého šetření vycházelo, bylo zmapování strany nabídky, tedy nabídky 
kulturních aktivit ze strany jejich poskytovatelů a na straně druhé poptávky, kterou představují 
jednotlivé cílové skupiny ohrožené zdravotním či sociálním vyloučením.   

Pro uchopení problematiky byl využit způsob členění cílových skupin dle klasifikace užívané v rámci 
Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb na období 2017 - 20206, který definuje 6 cílových 
skupin; 

 

 
5 https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/strategie-pro-
kulturu-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/ 
6 https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/ 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/strategie-pro-kulturu-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/strategie-pro-kulturu-a-kreativitu-pardubic-2018-2024/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/
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• Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním 
• Cizinci, národnostní a etnické menšiny 
• Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 
• Senioři 
• Rodiny s dětmi a mládež 
• Osoby s duševním onemocněním 

 
2.1. Mapování nabídky 

Stranu nabídky tvoří kulturní instituce, které působí v Pardubicích. Dále je nutné vzít v potaz i nabídku 
školských organizací v oblasti kulturních a volnočasových aktivit. V rámci mapování nabídky a 
konkrétního přístupu k problematice bariér v přístupu ke kultuře byly zvoleny rozhovory s řediteli 
zřizovaných organizací, a to jak organizací zřizovaných městem Pardubice, Pardubickým krajem. 
Jednalo se o tyto organizace: 

• Východočeské divadlo Pardubice 
• Komorní filharmonie Pardubice 
• Centrum pro otevřenou kulturu 
• Krajská knihovna v Pardubicích 
• Východočeské muzeum v Pardubicích 
• Východočeská galerie v Pardubicích 
• Dům dětí a mládeže ALFA 
• Dům dětí a mládeže BETA 
• Základní umělecká škola Polabiny 
• Základní umělecká škola Havlíčkova 
• Turistické informační centrum Pardubice 

Ředitelé těchto organizací byli dotazováni na přístup a zohledňování potřeb jednotlivých cílových 
skupin. Konkrétní realizovaná opatření pak byla zaznamenána a reflektována při tvorbě opatření.  

 

2.2. Mapování poptávky7 

Po podrobném zvážení všech dostupných metod sběru dat a po domluvě s Odborem Sociálních věcí se 
Odbor školství, kultury a sportu rozhodl využít metodu dotazování v rámci pracovních skupin 
komunitního plánování. Tyto pracovní skupiny se pravidelně scházejí strukturované dle cílových 
skupin. Jsou tvořeny odborníky a zástupci organizací, které se danému tématu věnují, stejně jako 
zástupci cílových skupin. Právě organizované schůzky odborníků na dané téma byly využity pro sběr 
dat. Metoda popsána dále v textu umožňovala oproti jiným i přímou konzultaci možných opatření a 
podrobení jejich aktuálnosti a realizovatelnosti kritickému pohledu. Díky tomu v průběhu mapování 

 
7 Pro získání dat potřebných ke splnění základního cíle bylo možné využít více metod. Jednou ze zvažovaných 
metod je sociologický průzkum mezi přímými zástupci cílových skupin. Výhodou této metody je velká kvalita dat 
a možnost sledovat vývoj sledovaných proměnný v čase, což umožňuje následně reagovat v podobě konkrétních 
opatření. Nevýhodou je vysoká nákladnost a oproti zvolené metodě také určité oddělení fáze získávání dat od 
fáze návrhové. OŠKS se proto rozhodl pro sběr dat prostřednictvím pracovních skupin komunitního plánování.  
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došlo nejen na samotné zmapování potřeb a bariér, ale také k intenzivní diskuzi nad možnými 
variantami odstraňování těchto bariér.  

V rámci každé ze šesti pracovních skupin, jejichž přehled je vyjmenován v úvodu této kapitoly, proběhly 
dvě pracovní schůzky. V rámci první schůzky byl projekt představen a blíže popsán jeho záměr. Členové 
pracovní skupiny dále obdrželi dotazník, jehož prostřednictvím ze svého odborného pohledu 
identifikovali nejčastější potřeby, bariéry a uvedli také příklady dobré praxe či návrhy řešení. Tyto 
dotazníky byly dále zpracovány a jejich výstup byl využit pro následný workshop, v rámci kterého došlo 
k upřesnění získaných zjištění, určení priorit a diskuze nad dalším postupem.  

Za každou pracovní skupinu byla následně vytvořena finální zpráva, která byla konzultována vždy 
s vedoucím pracovní skupiny (PS). Výstupy z procesu byly konzultovány s následujícím skupinami a 
současně také s relevantními komisemi Rady města Pardubic; 

• PS1 - Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním 
• PS2 - Cizinci, národnostní a etnické menšiny 
• PS3 - Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 
• PS4 - Senioři 
• PS5 - Rodiny s dětmi a mládež 
• PS6 - Osoby s duševním onemocněním 
• Koordinační skupina komunitního plánování 

Následně byly výstupy představeny relevantním komisím Rady městy Pardubice, které poskytly 
zpětnou vazbu k navrhovaným opatřením dle odbornosti dané komise.   

• Komise pro rodinu a děti 
• Rada seniorů 
• Komise pro bezbariérovost 
• Kulturní komise 

Příslušným komisím Rady města Pardubic byly výstupy postupně prezentovány a členové skupin měli 
možnost připomínkování a vyjádření názoru k návrhům řešení.  
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3. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

3.1. Potřeby a bariéry v oblasti přístupu ke kultuře 

Tato kapitola představuje soubor potřeb osob znevýhodněných v oblasti přístupu ke kultuře a také 
bariér bránících jejich naplnění. Jednotlivé potřeby včetně bariér jsou klasifikovány dle 6 cílových 
skupin, jejichž členění dle struktury komunitních skupin je blíže specifikováno ve 2. kapitole tohoto 
dokumentu. V úvodu každé z podkapitol se navíc nachází stručný popis cílové skupiny zaměřený na její 
specifika.  

3.1.1. Osoby se zdravotním postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním  

Tato skupina je velmi různorodá zejména s ohledem na typ zdravotního znevýhodnění, navzdory tomu 
tito lidé projevují velký zájem o kulturu, a to jak o aktivní, tak pasivní kulturní aktivity.  

Na základě dotazníkového šetření byly současně identifikovány tři potřeby a přidružené bariéry:  
A. Informovanost 
B. Bezbariérovost 
C. Specifická nabídka  

 

A. Informovanost 
 
Zdravotně postižení často nachází zavádějící, neúplné či zcela chybějící informace o přístupnosti pro 
hendikepované. Platformy o bezbariérovosti zůstávají nevyužívané z důvodu neaktuálních informací. 
Jedná se např. o mapu bezbariérovosti na geoportálu města (www.mapy.pardubice.eu). Klienti raději 
ověřují informace telefonicky, zde ale vzniká riziko podání mylných informací ze strany neproškoleného 
personálu.  
 
Pro kvalitní komunikaci se zdravotně postiženou osobou je klíčová znalost tématu na straně 
poskytovatele informace (tedy kulturní instituce). Příkladem může být znalost rozdílu mezi elektrickým 
a mechanickým vozíkem. Bariéru neznámého prostředí pociťují nejvíce zrakově postižení v podobě 
neznalosti a špatné orientace v budově bez doprovodu asistenční služby, ta se ovšem ve večerních 
hodinách, v době obvyklé pro kulturní představení, obtížně shání.  

Bariéry: 

• Nekvalitní a nedostatečné informace o bezbariérovosti, nedostatečná informovanost 
personálu kulturních institucí o specifickém způsobu komunikace s cílovou skupinou, 
nekvalitní informace o neznámém prostředí. 

 
B. Bezbariérovost 
 
V oblasti dopravy byly všeobecně identifikovány konkrétní bariéry, například nemožnost využití služby 
Senior taxi s elektronickým vozíčkem, nebo nižší počet nízkopodlažních spojů MHD ve večerních 
hodinách. 8 
 

 
8 V průběhu mapování došlo k zjištění, že podíl nízkopodlažních spojů MHD ve večerních hodinách dle údajů 
dostupných na webu DPMP je mnohonásobně vyšší, než udávají členové pracovní skupiny.  

http://www.mapy.pardubice.eu/
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Mnohdy tvoří bariéru samotná infrastruktura budov, ve kterých kulturní aktivity probíhají. S tímto 
přímo souvisí také časová náročnost návštěvy např. Východočeského divadla, které sice umožňuje 
využití plošiny, obsluha plošiny je ovšem velmi náročná, a to i pro asistenční službu. Zejména možnost 
večerní asistence je například z pohledu Oblastní charity kapacitně velmi nedostatečná. Tato 
organizace vnímá jako primární důvod nedostatek financí a personálu. 9 
 
Přístupnost kulturních zařízení je dána také přístupností dílčích sociálních a technických zařízení (výtah, 
WC, schodišťové plošiny). Situaci je možné v některých případech zefektivnit využitím projektu 
Euroklíče. 
 
Bariéry: 

• Dopravní bariéry 
• Bariéry v infrastruktuře budov 
• Nepostačující asistenční služby 

 
C. Specifická nabídka  
 
Chybějící specifická nabídka kulturních představení (aktivních i pasivních) se týká především dětí s 
handicapem, lidí s autismem a zrakově či sluchově postižených. Současně byl identifikován nedostatek 
denních představení, například částečně zrakově postižení mají problém s prostorovou orientací ve 
večerních hodinách 
 
Bariéry: 

• Nedostatečná kulturní nabídka pro děti s handicapem 
• Velmi omezená nabídka denních představení 
• Nedostatek nabídky pro zrakově či sluchově postižené 
• Nedostatečná nabídka pro lidi s autismem  

 

3.1.2. Cizinci, národnostní a etnické menšiny 

U této skupiny můžeme pozorovat slabší zájem o institucionální kulturu. Kulturní aktivity se týkají 
převážně festivalů a eventů v rámci komunit.  

 
Na základě dotazníkového šetření byly současně identifikovány tři potřeby a přidružené bariéry:  

A. Prezentace vlastní kultury 
B. Zapojení dětí (cizinců a etnických menšin) 
C. Zapojení dospělých  

 
A. Prezentace vlastní kultury 
 
Cizinci a etnické menšiny potřebují prezentovat vlastní kulturu z důvodu odbourávání předsudků. 
Posílí se tím jejich sebevědomí. Konkrétně Romům chybí vzory, ve školách se o romských předcích 
neučí.  
Bariéry: 

 
9 Často je zapomínáno na sluchově postižené, pro ně není bariérou schodiště, ale znakový jazyk – bariéra 
dlouhých textů. Podstatná je znalost problematiky ze strany kulturních organizací.  
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• Uzavřenost komunit 
• Finance 
• Lidské zdroje 
• Ztráta motivace (na základě nepřijetí)  
• Předsudky majoritní společnosti 

 
B.  Zapojení dětí (cizinců a etnických menšin) 
 
Zásadní význam má zapojení dětí-cizinců do kulturních a kreativních aktivit, ve městě chybí širší 
nabídka pro děti ve věku 14–17 let. Členové některých komunit (např. mongolská komunita) čelí 
bariéře v podobě nedostatku časové kapacity z důvodu časově náročného zaměstnání (práce na 
směny). I z těchto důvodů je tak obtížné zajistit doprovod dětí na kroužky, či jiné kulturně-vzdělávací 
aktivity. Rodiče se také zpravidla učí český jazyk déle než jejich děti, čímž jsou limitováni v seznámení 
se s nabídkou volnočasových aktivit. Cizinci mnohdy neznají základní principy a systém majoritní 
společnosti, sami tedy netuší, že existují např. ZUŠ nebo DDM. 
 
Bariéry: 

• Nízká motivace rodičů 
• Jazyková bariéra 
• Neschopnost docházet pravidelně z důvodu pracovního vytížení rodičů 
• Chybějící návyky – pravidelnost  
• Uzavřenost  

 
C. Zapojení dospělých 
 
Specifická nabídka v oblasti kulturního vyžití pro dospělé cizince není zmapována, vyžadovala by další 
průzkum. Příznačná je zejména bariéra jazyková. Kulturní akce, které představují kulturu cizinců a 
národnostních menšin jsou také zpravidla navštěvovány převážně členy pořádající komunity. 
Významnou roli tak hraje finanční podpora akcí umožňující kvalitní a účelnou komunikaci.  
 
Bariéry: 

• Nedostatek financí  
• Jazyková bariéra 
• Uzavřenost 
• Neznalost nabídky 
• Obava z nepřijetí většinovou společností 

 

3.1.3. Osoby ohrožené sociálním vyloučením a v obtížné životní situaci 

Skupina je specifická nízkou motivací o kulturní aktivity, izolovaností, stigmatizací a strachem.  Typická 
je nízká informovanost o kulturním dění. V tomto směru je nutná dlouhodobá koncepční činnost 
sociálních služeb, která může vést ke zvýšení motivace. Jako vhodné se jeví i jednorázové kulturní akce 
speciálně zaměřené na zvýšení takové motivace. Příkladem dobré praxe může být např. akce Noc 
venku.10 
 

 
10 www.nocvenku.cz 
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Na základě dotazníkového šetření byly identifikovány dvě potřeby a přidružené bariéry:  
A. Aktivní zapojení formou komunitních projektů 
B. Osobní rozvoj (vzdělávací aktivity) 

 
A. Aktivní zapojení formou komunitních projektů 
 
Zásadním problémem u osob ohrožených sociálním vyloučením jsou stigmatizace a strach. Tito lidé 
potřebují zažít pocit „normálnosti“.  
 
Bariéra: 

• Chybí příležitosti 
 

B. Osobní rozvoj (vzdělávací kurzy) 
 
Kurzy osobního rozvoje mají smysl. U této skupiny se vyskytuje problém s opakováním (pravidelným 
docházením) a morálkou. Kurz, na kterém účastníci nic nedostanou, není atraktivní a docházka je nízká. 
Exkurze se nepořádají, odborníci jsou zváni přímo do center, aby klienti nemuseli nikam docházet.  
 
Bariéry: 

• Nízká motivace 
• Stigma společností  

3.1.4. Senioři 

Tato cílová skupina je specifická velkým zájmem o kulturu jak ve formě aktivní, tak pasivní. Typická je 
také potřeba setkávat se.  
 
Na základě dotazníkového šetření byly současně identifikovány čtyři potřeby a přidružené bariéry:  

A. Informovanost 
B. Doprovod 
C. Potřeba setkávat se 
D. Dostupnost kompenzačních pomůcek 

 
A. Informovanost 
 
Chybí kvalitní informace v podobě vhodných komunikačních kanálů a správného zacílení sdělení. Pro 
seniory je stále ideálním komunikačním kanálem tištěná forma (letáky, brožury, Radniční zpravodaj). 
Kromě toho se seniorům obtížně vybírají akce ze seznamu v Radničním zpravodaji. 
 
Bariéra: 

• Nekvalitní informace: nevhodné komunikační kanály, zacílení sdělení 
 
B. Doprovod 
 
Potřeba doprovodu je vyžadována především kvůli ostychu, neznalosti prostředí a imobilitě seniorů. 
 
Bariéry: 

• Imobilita, ostych, neznalost 
• Nedostatečné kapacity asistenční služby 
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C. Potřeba setkávat se  
 
Senioři přicházejí s přibývajícím věkem postupně o své přátele, proto je jejich potřeba se společensky 
setkávat mnohem intenzivnější než u členů jiných skupin. Starší lidé mají velký zájem o kurzy anglického 
jazyka a kurzy zdravotního cvičení, které ve městě kapacitně nedostačují. Velká vzdálenost cílového 
místa od zastávky MHD je rovněž limitující.  
 
Bariéry:  

• Nedostatečné kapacity prostor 
• Doprava: vzdálenost 

 

D. Dostupnost kompenzačních pomůcek 

Bariéry:  

• Chybějící nabídka kompenzačních pomůcek 
 

3.1.5. Rodiny s dětmi a mládež 

 
Tato skupina je specifická svou roztříštěností (problematiku řeší více resortů) a potřebou řešit ty 
nejzákladnější potřeby, čímž se i potřeby přístupu ke kultuře stávají obecnějšími.  
 
Na základě dotazníkového šetření byly současně identifikovány dvě potřeby a přidružené bariéry:  

A. Účast dětí v kvalitních kulturně volnočasových aktivitách 
B. Návštěva kulturních akcí 

 
A. Účast dětí v kvalitních kulturně volnočasových aktivitách 
 
Finanční bariéra je průvodním jevem všech skupin v rámci komunitního plánování a mezi členy této 
skupiny se objevila v každém z vyplněných dotazníků. S ohledem na nutnost řešit základní potřeby 
nezbývá rodičům již kapacita na uvažování o možnostech kulturně-volnočasového využití dětí. Důraz 
je kladen na kroužky ve školách po vyučování, jsou nabízeny za nižší ceny a v bezpečném prostředí, 
současně tím odpadají nároky na rodiče.  
 
Bariéry: 

• Finance 
• Nízká motivace rodičů 
• Kvalita kroužků (marketingový mix) 
• Dopravní dostupnost (dětské centrum Veská) 

 
B. Návštěva kulturních akcí 
 
Je žádoucí, aby rodina zažila kulturní akci společně, v případě onemocnění dítěte nebo rodiče nastává 
složitá situace a na zdravé dítě nezbývá dostatek času a prostoru. Dále je potřeba zmínit i fyzické 
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bariéry, nicméně stále je největší bariérou mentální kapacita a hodnotový žebříček rodičů. Návštěva 
kulturní akce může být pro tuto skupinu něco neznámého, mohou mít i špatnou zkušenost.  
 
Bariéry: 

• Časová a mentální kapacita rodičů 
• Finance 
• Strach z neznámého  

3.1.6. Osoby s duševním onemocněním  

Cílová skupina má velmi konkrétní představu o potřebách a bariérách, jedním ze specifik může být i 
přizpůsobení kulturní nabídky či vysoké nároky na odbornost.  
 
Na základě dotazníkového šetření byla identifikována jedna hlavní a současně šest vedlejších potřeb 
a přidružených bariér:  
 
Hlavní potřeba:  

Přizpůsobená nabídka (odbornost)  

Z pohledu této cílové skupiny je zásadní přizpůsobení nabídky aktivit jejím potřebám, a to s důrazem 
na odbornost v otázce přístupu k osobám s duševním onemocněním. Tato specifická potřeba se dále 
promítá do identifikovaných vedlejších potřeb, které ji dále upřesňují. 
 
Vedlejší potřeby:  

A. Malá skupina 
B. Odborný doprovod  
C. Proškolený personál  
D. Dřívější začátek představení 
E. Kvalitní informace 
F. Cena 
 
 

A. Malá skupina 
 
Pro osoby s duševním onemocněním je typická preference menších skupin. Není však žádoucí 
vytvořit malou stigmatizující skupinu, která by na její členy mohla působit nekomfortně (pocit, že na 
ně široká veřejnost mnohdy nahlíží „skrz prsty“). 
 
Bariéra:  

• Chybějící nabídka 
 
B. Odborný doprovod  
 
Osoba s duševním onemocněním vyžaduje pocit bezpečí. Klient musí mít doprovod, jemuž důvěřuje. 
Dobrovolnictví již částečně funguje a pokud si dobrovolníci vybudují s klienty důvěru, mohou určité 
kulturní akce navštěvovat společně. Naprostá většina osob s duševním onemocněním není zařazena 
mezi držitele ZTP/P, tudíž doprovod není zproštěn od vstupného a hrozí větší riziko, že účast na příští 
kulturní akci vynechají.  
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Bariéra: 
• Nízká kapacita asistenčních služeb 

 
C. Proškolený personál 
 
Personál kulturních organizací si mnohdy není jist, jak k osobám s duševním onemocněním 
přistupovat.  
 
Bariéra: 

• Neznalost personálu o specifickém způsobu komunikace s cílovou skupinou 
 

 
D. Dřívější začátek představení  
 
Po 17 hodině je velmi obtížné sehnat doprovod z řad asistenčních služeb.  
Bariéra: 

• Pozdní začátek představení  
 

E. Kvalitní informace 
 
Informace a distribuční kanály nemusí být vhodné pro člověka s duševním onemocněním.  
 
Bariéra: 

• Nevhodná distribuce informací 
 

F. Cena  
 
Potřeba nižší ceny byla zmíněna v téměř každém dotazníku a souvisí s většinou potřeb, které jsou 
popsány výše.  
 
Bariéra: 

• Chybí průkaz ZTP/P (handicapovaný platí za doprovod)  

 
3.2. Nabídka kulturních služeb ve vztahu ke znevýhodněným osobám 

Přístup oslovených kulturních organizací k problematice je značně různorodý, přičemž tato 
různorodost je dána odlišným charakterem fungování organizace a nabízených služeb. Z tohoto 
důvodu není účelem této kapitoly níže uvedené organizace mezi sebou porovnat, jedná se spíše o 
přehled aktivit, které určitým způsobem snižují bariéry v oblasti přístupu ke kultuře. Všechny 
organizace určitým způsobem problematiku ve větší či menší míře reflektují. Výstupem z rozhovorů se 
zástupci organizací je databáze aktivit, které v tomto směru realizují. Tato databáze byla následně 
zohledňována při komunikaci se zástupci pracovních skupin komunitního plánování a při navrhování 
výsledných opatření.  

Východočeské divadlo Pardubice (VČD) 

Zástupce VČD pravidelně navštěvuje setkání klubů seniorů, kde prezentuje aktuální programovou 
nabídku. VČD také nabízí seniorské předplatné. Příležitostně realizuje akce v domovech pro seniory. 
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Divadlo má zbudovaný bezbariérový přístup. Dále poskytuje slevy na průkaz ZTP. Organizace také 
vytváří příležitosti pro zaměstnance se sníženou pracovní schopností a nabízí zvýhodněné vstupné pro 
organizace sdružující pěstounské rodiny, kterým nabízí také doprodej volných míst s výraznou slevou. 
Nabídku slevy komunikuje také dětským domovům okolí. VČD nabízí také systém zvýhodněného 
předplatného pro rodiny s dětmi, pro školy a studenty.  

Komorní filharmonie Pardubice (KFP) 

Významnou cílovou skupinou KFP jsou senioři, kteří velice často využívají služeb senior taxi za účelem 
návštěvy koncertů. KFP dále nabízí generální zkoušky orchestru před premiérovými koncerty jako 
příležitost pro návštěvu představení pro seniory ze stacionářů, čímž umožňuje přístup osobám, které 
by jinak nemohly z důvodu nedostatečné fyzické pohyblivosti koncert navštívit. Dále pořádá 
příležitostné výjezdy komorního uskupení přímo do stacionářů (je zde možnost navázat spolupráci 
např. s Domovem U Kostelíčka) a do dětských domovů. Výjimečná je edukativní činnost KFP směrem 
k nejmladším generacím, která probíhá v nebývalém rozsahu ve formě představení pro školy, i ve 
formě výjezdů komorních seskupení do menších škol v kraji. Sukova síň, kde KFP vystupuje, má 
bezbariérový přístup.   

Centrum pro otevřenou kulturu 

Organizace má 2 složky – Galerii města Pardubic (GAMPA) a Divadlo 29 (D29). Vstupné do GAMPY je 
zdarma. GAMPA pořádá také výtvarné programy pro seniory i pro děti a disponuje bezbariérovým 
přístupem. D29 je prostor částečně bezbariérový. Pro osoby s průkazy ZTP nabízí vstup zdarma, a to 
včetně doprovodu. V rámci vlastní i další produkční činnosti D29 je významný prostor věnován akcím, 
které se týkají sociálních, či jiných blízkých témat – Festival Jeden svět, akce Krajské knihovny v 
Pardubicích apod.  

Krajská knihovna v Pardubicích 

Krajská knihovna vyvíjí samostatnou činnost ve vztahu k dětským čtenářům, snahou je posílit vazbu 
mezi dětmi a rodiči společným trávením volného času. Pořádány jsou také vzdělávací akce pro všechny 
druhy škol a MŠ, mezi tyto akce patří mimo jiné také dramatický kroužek, doučování z ČJ, 
muzikoterapie, či arteterapie s integrací handicapovaných. Knihovna nabízí cizojazyčnou literaturu pro 
děti všech etnických menšin žijících na území kraje. Pravidelně je pořádán program pro Dětské a 
Geriatrické oddělení Pardubické krajské nemocnice, navázána je i spolupráce s LDN Rybitví, ve těchto 
zařízeních mají pacienti k dispozici zvukovou a hudební knihovnu včetně přehrávače a deskových her. 
Pro seniory jsou vytvářeny jak pasivní programy formou besed, hudebních pořadů, tak vlastním klubem 
seniorů SEN SEN, který aktivní formou rozvíjí dovednosti a činnosti nejen mezi sebou, ale také ve vztahu 
k veřejnosti. Senioři mají možnost studovat virtuální akademii 3. věku, navštěvují kurzy práce na PC, 
práce s tabletem a lekce mediální gramotnosti. Připravuje se otevření poradenského pointu v projektu 
Podaná ruka pro osoby, které se léčí nebo pečují o těžce nemocné. Periodicky se pořádají vyjížďky 
s hudebními pořady do zdravotnických zařízení. Pro osoby s handicapem je knihovna bezbariérová, 
služby poskytuje i pro osoby nevidomé a neslyšící, zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti 
poskytování služeb pro tyto cílové skupiny. Organizace má zpracovaný standard Handicap friendly pro 
nevidomé, neslyšící, tělesně postižené a osoby s dušením onemocněním. Dokumenty jsou dodávány i 
v Braillově písmu, veškeré propagační materiály jsou opatřeny piktogramy pro snadnou orientaci, 
v případě Příhrádku jsou některé expozice opatřeny hmatovou stopou a je možné uplatnit donáškovou 
službu. Pro nezaměstnané je umožněno zdarma využít internet a poradenství při vyhledávání 
zaměstnání. Téměř všechny aktivity nabízené knihovnou jsou v rámci boje proti sociálnímu vyloučení 
zdarma.  
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Východočeské muzeum v Pardubicích 

Východočeské muzeum se zaměřuje svou strukturou programů, přednášek a výstav na důležitou 
cílovou skupinu – seniory. Především přednáškové cykly (historické, přírodovědné, archeologické) jsou 
vhodnou kulturně-vzdělávací oblastí pro seniory. Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají vstup zdarma, 
senioři, žáci a studenti platí poloviční vstupné. Každý poslední pátek v měsíci VČM je vstupné pro 
seniory, žáky a studenty zdarma. Aktuálně nejsou z důvodu rekonstrukce prostory Zámku Pardubice 
bezbariérové, výhledově však budou zpřístupněny bezbariérové toalety a vstup do většiny expozic a 
výstav. VČM nabízí širokou nabídku edukačních programů pro školy, zároveň pravidelně zpřístupňuje 
své prostory se sníženým nebo volným vstupným pro klienty organizace CEDR, o. p. s., která poskytuje 
sociální služby osobám s duševním postižením. Podobnou formu spolupráce navázalo VČM také se 
sanatoriem Topas, s. r. o. Seč, které mimo jiné pořádá kulturní akce a prohlídky pro seniory s 
chronickým duševním onemocněním. V archeologické expozici (Proti proudu času – Pardubicko 
v pravěku a raném středověku) nabízí muzeum hmatovou stezku Hmatem do pravěku vhodnou pro 
osoby se zrakovým omezením. 

Východočeská galerie v Pardubicích 

Východočeská galerie v Pardubicích se výrazně zaměřuje na edukační činnost v rámci celoživotního 
vzdělávání a na spolupráci se školami, spolupracuje mimo jiné se školou Svítání. Nabízí animační 
(edukační programy), jejichž cílem je rozvíjet vizuální gramotnost, tedy schopnost porozumět artefaktu 
na základě aktivní komunikace s výtvarným dílem; tyto programy respektují různá specifika cílových 
skupin.  Nabízí rovněž kreativní workshopy pro všechny věkové kategorie, včetně speciálních, velmi 
oblíbených, dílen pro seniory. Účastnila se projektu „Přátelská nemocnice“, který spočívá 
v přednáškách a výtvarných workshopech v nemocnicích. Každý poslední pátek v měsíci nabízí VČG 
vstupné zdarma pro všechny návštěvníky, vstup zdarma je dále každý čtvrtek umožněn žákům do 15 
let a studentům. Dům U Jonáše na Pernštýnském náměstí je bezbariérový, Pardubický zámek bohužel 
nenabízí bezbariérový přístup, připravované nové sídlo galerie ve Winternitzových automatických 
mlýnech bude zcela bezbariérové.  

Dům dětí a mládeže ALFA 

DDM ALFA pořádá odpolední setkání, kondiční cvičení a rozličné kurzy zaměřené na seniory. Tyto kurzy 
probíhají jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách a jsou zaměřené na pohybové aktivity a 
zvyšování gramotnosti v oblasti výpočetní techniky. Jsou zde nabízeny i specializované kurzy pro 
zdravotně handicapované, ovšem oběma pracovištím (ALFA v Polabinách a DELTA na Dukle) chybí 
bezbariérový přístup. Školné je možné hradit v případě potřeby pololetně či čtvrtletně. V případě 
hmotné nouze poskytuje až 50% slevu na školné. Kurzy navštěvuje i nemalý počet dětí-cizinců. DDM 
ALFA také nabízí kurzy pro maminky s dětmi a kurzy pouze pro maminky, kdy doprovodnou službou je 
hlídání dětí po dobu trvání kurzu.  

Dům dětí a mládeže BETA 

Nabízí dílny pro seniory (financováno částečně z příspěvku Magistrátu města, oddělení kultury a 
cestovního ruchu). Specifickou službou je Kontaktní klub uzpůsobený pro zdravotně postižené osoby. 
V nabídce je také kurz zaměřený na děti s autismem. V rámci spolupráce s Centrem na podporu 
integrace cizinců jsou cizincům nabízeny služby DDM BETA. V rámci školného je možné uplatnit až 50% 
slevu po prokázání hmotné nouze.  
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Základní umělecká škola Polabiny 

Organizace zvažovala zavedení kurzů pro seniory, s ohledem na vysoké náklady však od myšlenky 
ustoupila. ZUŠ Polabiny nabízí možnost hrazení školného čtvrtletně či měsíčně. Škola působí celkem 
v 9 budovách a bezbariérovost je tak velkým problémem. Hlavní budova v Lonkově ulici je částečně 
bezbariérová.  

Základní umělecká škola Havlíčkova 

Budovy ZUŠ jsou částečně bezbariérové. Škola má zavedený interní slevový systém v souvislosti 
s prokázáním hmotné nouze (10 – 50 %).  

Turistické informační centrum Pardubice 

TIC Pardubice informuje občany města a turisty o dění ve městě. Spíše tedy nabízí a zprostředkovává 
aktivity, které organizují ostatní místní subjekty. Do prostor TIC je bezbariérový přístup a je zde k 
dispozici WC pro invalidy. Veřejnost může využít přístup na internet zdarma. Ve správě infocentra je 
výstavní prostor Mázhaus a historický objekt s výstavním prostorem a vyhlídkou Zelená brána. Výstavní 
prostor Mázhaus má bezbariérový přístup, vstupné je zdarma. Nedisponuje však WC pro invalidy a 
vozíčkáři se nedostanou do podzemního prostoru Šatlavy. Zelená brána je pro vozíčkáře nepřístupná. 
Nabízí snížené vstupné pro osoby ZTP, seniory, rodiny s dětmi a zvýhodněné vstupné pro školní 
kolektivy. 

Odbor školství, kultury a sportu  

Magistrát města Pardubic podporuje některé cílové skupiny skrze dotační titul Program podpory 
kultury. Podtitulem - Podpora mladých talentů je možné napomáhat rozvoji nadaných dětí a mládeže 
vyvíjející kulturní aktivity. Maximální výše podpory je do 20 tisíc korun ročně. Žádosti jsou individuálně 
posouzeny na jednání Kulturní komise Rady města Pardubic. Jedním z kritérií pro posuzování žádostí o 
poskytnutí dotací z oblasti Podpora jednorázových akcí, Mikrogranty, a Podpora dlouhodobých 
projektů je posouzení souladu projektu se Strategií pro kulturu a kreativitu Pardubic, na jejímž základě 
vznikla tato koncepce. 

Odbor školství, kultury a sportu – kulturní a volnočasové aktivity pro seniory 

Seniorcentrum (Pospíšilovo náměstí 1693): 

Organizace nabízí v současné době 21 zájmových kroužků – několik kroužků zdravotní tělesné výchovy, 
gymnastiky, protahovací a relaxační cvičení, několik kroužků jógy, Pět Tibeťanů, Čchi – kung, tradiční 
čínské cvičení, taneční kroužek, pěvecký kroužek, cvičení paměti, AJ pro začátečníky a pokročilé, NJ, 
kroužek paličkování. Cena za kroužek činí v současné době 100,-/osoba/rok. 

Konají se zde 2 -3 přednášky měsíčně, které jsou zcela zdarma, přátelská setkávání i schůzky klubů 
seniorů. Do „Hravé kavárničky“ může kdokoli přijít posedět u kávy nebo si zahrát společenské hry. 
Zahradu je možné využít ke sportovním i společenským příležitostem, k dispozici je sportovní náčiní a 
vybavení na grilování. Společenská část Seniorcentra je bezbariérová. 

Kluby seniorů: 25 klubů sdružuje celkem cca 1 000 seniorů, kluby se mohou zdarma scházet dle svých 
potřeb v Seniorcentru a třech klubovnách (Slovany ul. Krátká, Polabiny ul. Bělehradská, Dubina ul. E. 
Košťála). Klubovny jsou vybavovány dle požadavků klubů. Činnost klubů je podporována formou 
schůzek s vedoucími, poskytováním vstupenek na sportovní, kulturní a společenské akce, předávání 
informací o sportovních, kulturních a společenských akcích ve městě a okolí. 
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Další aktivity: Financování výtvarných dílen (DDM Beta) 1x měsíčně, Taneční čaje pro seniory v KD 
Hronovická (DDM Alfa) 1x měsíčně, Představení pro seniory v KD Hronovická – divadelní a hudební 
představení několikrát ročně, každoroční Ples pro seniory, „Týden pro seniory“ – kulturní a společenské 
akce - říjen, dopolední Promítání pro seniory – 1x měsíčně film pro seniory za zvýhodněnou cenu 
(Cinestar).   

 

Po důkladném zmapování poptávky a upřesnění získaných zjištění vyplývajících z workshopů 
jednotlivých cílových skupin byly zjištěné potřeby porovnány s opatřeními, které již kulturní organizace 
znevýhodněným skupinám osob nabízejí ve snaze kompenzovat jejich handicap. Tímto úkonem došlo 
k bezprostřednímu rozdělení bariér na takové, které již jsou eliminovány kulturními organizacemi, a na 
ty, které je třeba řízeně redukovat prostřednictvím navrhovaných opatření uvedených v Návrhové části 
tohoto dokumentu. Tato část obsahuje soubor 16 návrhů opatření, které byly vyhodnoceny jako 
nejpotřebnější pro zpřístupnění kultury znevýhodněným skupinám obyvatel a jednotlivě jsou popsány 
v následující kapitole.   

 

4. NÁVRHOVÁ ČÁST 

V této kapitole budou prezentována konkrétní opatření, která jsou na základě analytické části 
navrhována k realizaci. Opatření cílí na eliminaci či snížení konkrétních bariér, tedy umožňují 
naplňování konkrétních potřeb u konkrétních cílových skupin.  

4.1. Začlenění standardů přístupu k osobám zdravotně či sociálně znevýhodněným u 
zřizovaných kulturních organizací. 

Jedná se o instrumentální opatření. V jeho rámci bude vytvořeno Memorandum o 
odstraňování bariér v oblasti přístupu ke kultuře. K podpisu memoranda budou vyzvány 
příspěvkové organizace působící v oblasti kultury v Pardubicích. Cílem memoranda je 
deklarace sdíleného zájmu o zpřístupnění kulturních aktivit a vzdělání v oblasti kultury 
osobám zdravotně či sociálně znevýhodněným. Memorandum dále obsahuje základní 
principy a minimální standardy, které organizace musí splňovat. Text memoranda lze nalézt 
v příloze č. 9.  

Kromě minimálních standardů obsahuje memorandum také formulář, který každé 
organizaci umožní stanovení vlastních specifických cílů odpovídajících zaměření a 
charakteru organizace. Tyto dobrovolné závazky budou každoročně vyhodnocovány a 
komunikovány.  

Mezi minimální standardy uvedené v memorandu patří následující:  

o Organizace zajistí proškolení zaměstnanců v přístupu ke zdravotně znevýhodněným 
osobám – dle typu organizace budou proškoleni zaměstnanci, kteří přicházejí do 
kontaktu s veřejností. Na financování školení se bude rozhodující mírou podílet 
Magistrát města Pardubic.  
 

o Aktivity, které svým zaměřením cílí na vybranou cílovou skupinu osob sociálně či 
zdravotně znevýhodněných, budou uveřejňovány na webových stránkách zaměřených 
na danou cílovou skupinu.  

▪ www.zijushandicapem.cz 

http://www.zijushandicapem.cz/
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▪ www.mezikulturnidialog.cz 
▪ www.moudrysenior.cz 

 
o Organizace umožní volný vstup doprovodu osoby zdravotně znevýhodněné v rámci 

projektu „Culture Buddy“ (blíže opatření 4.6.). 

 
Zodpovědnost: OŠKS 
Řeší potřebu: -  
Termín: 15. 11. 2020  
Náklady: -  

 

4.2. Mapa bezbariérovosti na webu města bude pravidelně aktualizována  

Opatření reaguje na potřebu informovanosti v oblasti bezbariérovosti. V současnosti 
poskytuje mapu bezbariérovosti geoportál města Pardubic. www.mapy.pardubice.eu. 
Informace budou pravidelně aktualizovány a udržovány v potřebné kvalitě. Současně je 
nutné neopomínat aktualizaci přístupnosti WC v jednotlivých prostorách či informace o 
bezbariérových možnostech ubytování.  

Zodpovědnost: Česká abilympijská asociace, z.s., Komise pro bezbariérovost 
Řeší potřebu: 3.1.1.-A  
Termín: Průběžně.  
Náklady: V rámci dotace z Programu Bezbariérovost. Celková výše dotace 283.000 Kč/rok 
pro organizaci Česká abilympijská asociace, z.s.   

 
 

4.3. Proškolení zaměstnanců příspěvkových organizací v oblasti kultury v přístupu 
ke zdravotně postiženým osobám a k osobám se zdravotním znevýhodněním.  

Zaměstnanci zřizovaných příspěvkových organizací, kteří přichází do kontaktu se zákazníky, 
budou proškoleni v oblasti přístupu ke zdravotně postiženým, či znevýhodněným osobám. 
Školením projdou i noví zaměstnanci v rámci adaptačního procesu. OŠKS získá pro 
proškolení partnera a zajistí spolufinancování projektu. V průběhu realizace bude 
zmapován počet zaměstnanců, kterých se školení týká.  
 
Opatření bude součástí „minimálního standardu" všech organizací.  
 
Školení zaměstnanců bude zásadní měrou spolufinancováno z rozpočtu Magistrátu města 
Pardubic.   
 
Zodpovědnost: OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.1.-A, 3.1.6.-C 
Termín: 31. 12. 2021 
Náklady: 200.000,- Kč 

 

http://www.mezikulturnidialog.cz/
http://www.moudrysenior.cz/
http://www.mapy.pardubice.eu/
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4.4. Dopravní podnik města Pardubic bude i nadále vyvíjet kroky ke zpřístupňování 
městské hromadné dopravy pro seniory a zdravotně handicapované.11  

Komise pro bezbariérovost zažádá DPMP o poskytnutí informací o opatřeních. DPMP 
poskytne pro potřeby projektu informace o opařeních, která vedla nebo povedou ke 
zlepšení situace zdravotně handicapovaných a seniorů v přístupu ke kultuře. 

 
Zodpovědnost: DPMP, Komise pro bezbariérovost 
Řeší potřebu: Opatření bylo definováno na základě diskuze s Radou seniorů.  
Termín: 31. 10. 2020 
Náklady: -  

 

4.5. Odbor sociálních věcí provede průzkum zájmu a možného využití Euroklíče 
v kulturních zařízeních.  

Odbor sociálních věcí zmapuje místa vhodná pro využití Euroklíče v kulturních zařízeních ve 
městě a bude usilovat o jeho uplatnění. OSV bude informovat cílové skupiny o místech 
s Eurozámkem a zařazení nových zámků pro Euroklíč. 
 

Zodpovědnost: OSV 
Řeší potřebu: 3.1.1. - B 
Termín: 31. 12. 2021 
Náklady: - 
 

4.6. OŠKS spolu s OSV podpoří vznik dobrovolnické služby, jejímž prostřednictvím 
bude osobám se sníženou pohyblivostí, případně jiným zdravotním omezením 
nabídnut doprovod na kulturní představení nebo aktivitu.12  

Odbor školství, kultury a sportu projedná s organizacemi v oblasti kultury podmínky 
projektu. Dále OŠKS uzavře smlouvu o spolupráci s dobrovolnickou organizací a s organizací 
v oblasti sociálních služeb pro potřeby projektu „Culture Buddy“.  
 
Ve spolupráci s vybranými organizacemi bude spuštěn projekt, v jehož rámci bude nabídnut 
doprovod osobám se sníženou pohyblivostí, případně jiným zdravotním omezením 
(zrakové, sluchové, nebo i jiné) na kulturní představení či kulturně volnočasovou aktivitu. 
Doprovodem bude řádně proškolený dobrovolník, který bude mít vstup na akce zdarma na 
základě předložení průkazu. Současně bude zvážena i možnost bezplatné dopravy 
doprovodu v MHD.  
 
Službu realizovanou vybranou sociální službou je třeba financovat.  
 
Zodpovědnost: OŠKS, PO  
Řeší potřebu: 3.1.1.-B, 3.1.4.-B, 3.1.6.-B 

 
11 Opatření bylo na základě zpětné vazby Rady seniorů původně koncipováno na navýšení nízkopodlažních 
spojů a dalších aktivit. Po zmapování situace se však ukázalo, že počet těchto spojů je dostačující a s ohledem 
na jízdné zdarma pro seniory je zdejší MHD velmi vstřícná k těmto potřebám.  
12 Příklad obdobné služby: https://freiwillige.caritas-wien.at/aktiv-werden/freiwilligen-projekte/kulturbuddy/ 

https://freiwillige.caritas-wien.at/aktiv-werden/freiwilligen-projekte/kulturbuddy/
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Termín: 2022 
Náklady: 150 000,- Kč 

 

4.7. Organizace v oblasti kultury budou ze strany OŠKS informovány, že pro většinu 
skupin mezi osobami zdravotně či sociálně znevýhodněnými není večerní termín 
konání kulturní akce optimální dobou a přináší řadu komplikací. 

Většina kulturních akcí pro veřejnost se koná ve večerních hodinách. Přitom pro řadu osob 
se znevýhodněním zdravotním či sociálním je tato doba z různých důvodů k návštěvě 
problematická. Ve večerních hodinách je obtížnější doprava na akci a z akce. Je 
nedostačující kapacita asistenčních služeb. Pro osoby s částečnou zrakovou vadou je 
bariérou právě setmění. Pro osoby s duševním onemocněním jsou často večerní hodiny 
náročnější denní dobou.  
 
Cílem tohoto opatření není měnit plošně čas kulturních aktivit. Takové opatření by bylo 
kontraproduktivní ve vztahu k většině populace i k organizacím, nemluvě o tradicích 
takových akcí.  
 
Namísto toho sleduje toto opatření určitou osvětu mezi organizacemi. Principem opatření 
je informovat pořadatele o tom, že cílené akce je nutné přizpůsobit vhodné denní době.
    
Zodpovědnost: OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.1.-C, 3.1.6.-D 
Termín: Průběžně 
Náklady: -  
 

4.8. DDM budou aktivně a souhrnně komunikovat nabídku pro znevýhodněné 
skupiny osob. 

DDM ALFA a DDM BETA vytvoří nabídku probíhajících programů vhodných pro zdravotně 
či sociálně znevýhodněné skupiny osob za účelem lepší komunikace této nabídky. 

Zodpovědnost: DDM ALFA, DDM BETA 
Řeší potřebu: 3.1.1.-C, 3.1.6.-A 
Termín: 30. 6. 2021 
Náklady: -  

 

4.9. OŠKS bude cíleně podporovat kulturní akce zaměřené na cizince a menšiny. 

Stabilní podpora Multikulturního festivalu a dalších projektů prostřednictvím Programu 
podpory kultury, který bude i dále reflektovat vazbu na Strategii pro kulturu a kreativitu. 

Zodpovědnost: OŠKS, Kulturní komise 
Řeší potřebu: 3.1.2.-A, 3.1.2.-C 
Termín: Průběžně 
Náklady: -  
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4.10. ZUŠ a DDM poskytnou jazykově upravenou nabídku kurzů pro cizince, děti i 
dospělé. Výběr jazyků bude specifikován dle aktuálních potřeb.  

Opatření a konkrétní jazykové varianty budou konzultovány s Centrem na podporu 
integrace cizinců, organizací MOST a se ZŠ.  
 
Zodpovědnost: DDM ALFA, DDM BETA, ZUŠ Havlíčkova, ZUŠ Polabiny, OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.2.-B, 3.1.2.-C 
Termín: 30. 4. 2021 
Náklady: 50 000,- Kč 
 

4.11. Jazykově upravená nabídka kurzů (viz opatření 4.10.) bude komunikována na 
základních školách prostřednictvím projektu „Podpora integrace cizinců“.  

Učitelé zapojení do projektu "Podpora integrace cizinců“ na zřizovaných ZŠ budou aktivně 
komunikovat nabídku DDM a ZUŠ pro cizince. 

Zodpovědnost: ZŠ, DDM ALFA, DDM BETA, ZUŠ Havlíčkova, ZUŠ Polabiny 
Řeší potřebu: 3.1.2.-B, 3.1.2.-C 
Termín: Průběžně 
Náklady: - 
 

4.12. OŠKS bude komunikovat s MO ohledně větší otevřenosti obvodních knihoven.  

OŠKS bude komunikovat s MO ohledně větší otevřenosti obvodních knihoven.  

Zodpovědnost: OŠKS  
Řeší potřebu: 3.1.3.-A 
Termín: Průběžně 
Náklady: -  

 
4.13. Nedoslýchavým osobám bude během představení umožněno zapůjčení 

kompenzačních pomůcek, neslyšícím bude zprostředkována alternativa jinými 
komunikačními prostředky. 

VČD pořídí odpovídající kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé osoby. Neslyšícím bude 
zprostředkována alternativa jinými komunikačními prostředky. 
 
Zodpovědnost: Východočeské divadlo Pardubice, OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.4.-D 
Termín: 28. 2. 2021 
Náklady: 200.000,- Kč 

 

4.14. Radniční zpravodaj uzpůsobí nabídku akcí potřebám znevýhodněných osob. 

OŠKS dá podnět redakční radě k návrhu řešení. Zejména akce vhodné i pro seniory je 
žádoucí zdůraznit. (Na základě stanovených kritérií: ceny, dostupnosti od MHD, 
bezbariérovosti a času programu.) 
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Zodpovědnost: Redakční rada Radničního zpravodaje, OŠKS, OSV 
Řeší potřebu: 3.1.4.-A 
Termín:  
Náklady: -  
 

4.15. OŠKS prověří potřebnost nových prostor pro klub seniorů na Dukle. 

OŠKS v rámci zajišťování volnočasových aktivit pro seniory zmapuje potřebu zajištění 
prostor pro klub seniorů na Dukle. 
 
Zodpovědnost: OŠKS, ÚMO5 
Řeší potřebu: 3.1.4.-C 
Termín: 31. 12. 2020 
Náklady: -  
 

4.16. Vytvoření fondu pro financování účasti dětí na kulturních aktivitách pro osoby 
v hmotné nouzi. 

OŠKS bude iniciovat vytvoření fondu pro ohrožené děti s cílem zajistit jejich účast na 
kulturních aktivitách. 
 
Fond bude zaměřen na dvě oblasti, a to na rozvoj talentu v ZUŠ a na účast dětí na kulturních 
aktivitách v rámci školy. V rámci financování fondu se předpokládá zapojení interních zdrojů 
s postupně se zvyšující převahou zdrojů externích. 
 
Zodpovědnost: OŠKS 
Řeší potřebu: 3.1.5.-B 
Termín: 2022 
Náklady: 100.000 Kč 
 
 

5. SEZNAM PŘÍLOH 

• Příloha č. 1: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 1 – Osoby se zdravotním 
postižením a osoby se zdravotním znevýhodněním 

• Příloha č.2: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 2 – Cizinci, národnostní a etnické 
menšiny 

• Příloha č.3: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 3 – Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením a v obtížné životní situaci 

• Příloha č.4: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 4 – Senioři 
• Příloha č. 5: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 5 – Rodiny s dětmi a mládež 
• Příloha č.6: Finální zpráva zjištěných potřeb a bariér pro PS 6 – Osoby s duševním 

onemocněním 
• Příloha č.7: Seznam: Spolupracující organizace 
• Příloha č.8: Tabulka: Předpokládaný počet postižení v populaci a předpokládaný počet osob se 

zdravotním postižením.  
• Příloha č. 9: Memorandum o vzájemné spolupráci při naplňování Koncepce odstraňování 

bariér v přístupu ke kultuře v Pardubicích.  
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TO Pardubicko 

VSTUPNÍ ZPRÁVA  

Strategie rozvoje cestovního ruchu – Turistická oblast Pardubicko 
 

Členové přípravného týmu:  

Oddělení kultury a CR: Martin Karas, Jana Fiedlerová, Lucie Strnadová 

Pardubicko – Perníkové srdce Čech, z. s. 

Cílem této vstupní zprávy je uvést základní parametry projektu tvorby nového strategického 
dokumentu pro oblast cestovního ruchu v rámci Turistické oblasti Pardubicko. Jedná se o výstup 
mikroanalýzy provedené přípravným týmem a bude sloužit coby základní vstupní dokument pro 

následnou tvorbu strategického dokumentu.  

Potřeba strategického dokumentu logicky vyplývá z uplynutí doby platnosti Koncepce rozvoje TO 
Pardubicko pro období 2016 – 2020 (dále „Koncepce“).  

Nutnost uchopit problematiku prostřednictvím strategického dokumentu vychází primárně z potřeb 
Statutárního města Pardubice, nicméně i s ohledem na dosavadní logickou organizaci řízení CR v oblasti 
se i tento dokument bude zaměřovat na celou oblast Pardubicko. Důvody pro toto uchopení 
problematiky, které byly stanoveny dříve jsou platné i dnes.  

Koncepce uvádí:  

„Ačkoliv je materiál primárně určen pro vedení města Pardubice, zabývá se celou turistickou oblastí 
Pardubicko a snaží se pojmout rozvoj CR z perspektivy celé oblasti...Ke změně je nutné, aby město 
Pardubice vnímalo své sepětí s širším regionem.“ 

Výsledný dokument bude kromě zásadního koncepčního dokumentu města v oblasti CR současně 
výchozím dokumentem pro zapsaný spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech, tedy organizaci 
destinačního managementu pro oblast.  

Tvorba dokumentu se bude řídit Metodikou přípravy veřejných strategií (Ministerstvo pro místní 
rozvoj, 2018).  

Pokud jde o návaznost na jiné strategické dokumenty, na úrovni politiky města Pardubic bude 
dokument úzce navazovat na cíle a opatření Strategického plánu rozvoje města, s nímž vytváří 
synergie v oblastech rozvoje cestovního ruchu, rozvoje veřejného prostoru a volného času.  

Klíčové jsou synergie zejména v opatření: 

- 3.5. Podporovat tradiční atraktivní sportovní či kulturní akce a zájmovou činnost dětí a mládeže 
- 4.7. Zajistit zacílenou propagaci města a s unikátními tématy budovat značku města i na 

mezinárodním poli 
- 1.4. Zlepšovat kvalitu veřejného prostranství ve městě 
- 1.5. Využít potenciálu řek Labe a Chrudimky a ostatních vodních ploch pro oživení města, 

rozšířit zelené plochy k občanskému využití 

Strategie bude zároveň v souladu s přijatou Strategií pro kulturu a kreativitu města Pardubic, a to 
zejména v oblasti rozvoje 3 - Komunikace a spolupráce a v oblasti rozvoje 5 – Industriální identita. 
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Tato vstupní zpráva tak bude s ohledem na metodiku obsahovat:  

1. Analýza současného stavu– mikroanalýza a popis situace na základě dostupných dat 
2. Vymezení základního problému – strukturovaný problém oblasti CR a jeho stručná 

analýza, včetně odůvodnění, proč je vhodné řešit problematiku formou strategického 
dokumentu; 

3. Možné linie budoucího vývoje – popis zásadních očekávaných vlivů na oblast CR 
4. Stanovení předběžné vize – s ohledem na předchozí analýzu a nastínění možného 

vývoje je popsána předběžná vize, která bude později v rámci tvorby dokumentu 
revidována a zpřesněna.  

5. Projektová část – nástroje, harmonogram, rozpočet projektu tvorby dokumentu 

 

1. Analýza současného stavu  
 

Turistická oblast Pardubicko pokrývá území města Pardubice, místních akčních skupin 
Bohdanečsko, Region Kunětické hory, Holicko a v západní části území obec Kladruby nad Labem a její 
okolí. Částečně do území turistické oblasti Pardubicko zasahuje také MAS Železnohorský region.  

Oblastní organizací cestovního ruchu zastávající roli destinačního managementu turistické oblasti je 
spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech. Na regionální úrovni je pro území Pardubického kraje 
používán marketingový název Turistický region Východní Čechy a krajskou organizací cestovního ruchu 
je Destinační společnost Východní Čechy. 

Na území oblasti se nachází šest turistických informačních center, jejichž převážná většina je 
certifikována dle metodiky jednotné klasifikace TIC certifikační autoritou A.T.I.C.  

Centrem destinace je krajské město Pardubice, které se vyznačuje výbornou dopravní dostupností a 
disponuje veřejným mezinárodním letištěm. Historické jádro města s Pernštýnským náměstím, 
Zelenou bránou, zámkem a kostelem sv. Bartoloměje bylo r. 1964 vyhlášeno městskou památkovou 
rezervací.  Pardubice jsou městem sportu i významných kulturních akcí, přičemž ty nejprestižnější jako 
je například Velká Pardubická, Zlatá přilba, Pardubické hudební jaro, Pardubický vinařský půlmaraton 
či Aviatická pouť vystupují pod jednotnou marketingovou značkou Pardubičtí tahouni.  

Z pohledu aktuální nabídky atraktivit turistická oblast Pardubicko návštěvníky láká zejména na 
pardubický zámek s expozicemi Východočeského muzea a Východočeské galerie, pozdně gotický hrad 
na Kunětické hoře, barokní zámek v Cholticích a Africké muzeum v Holicích věnované zdejšímu 
rodákovi – cestovateli dr. Emilu Holubovi. Mnoho návštěvníků zavítá každoročně i do Národního 
hřebčína v Kladrubech nad Labem, který je od roku 2019 společně s okolními pastvinami (včetně uměle 
zbudovaných vodních kanálů a přímých komunikací lemovanými alejemi) na seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO pod názvem „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem“.  V oblasti se dále nachází lázeňské místo s celorepublikovým významem – 
Lázně Bohdaneč. Nadnárodním produktem cestovního ruchu je Labská cyklostezka, cyklotrasa v č.2 
podél Labe, v délce cca 50 km na území Pardubicka. 
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Následuje výčet zdrojů dat a interpretace jejich výsledků. 

 

Přípravný tým provedl předběžnou analýzu současné situace na základě dostupných dat 
s cílem popsat zásadní jevy v oblasti cestovního ruchu.  

V rámci této analýzy byly využity následující zdroje dat:  

• Český statistický úřad: kapacity hromadných ubytovacích zařízení a jejich využití na 
území Pardubického kraje a turistické oblasti; 

• Vlastní dotazníkové šetření mezi lety 2017–2020: jedná se o každoroční šetření 
v rámci kulturních a sportovních akcí pod značkou Pardubičtí tahouni; 

• Přehled návštěvnosti památkových objektů, turistických atraktivit a akcí v oblasti; 
• Analytické nástroje k mapování návštěvnosti sociálních sítí TO Pardubicko; 
• Dotazníkové šetření provedené v roce 2019 zaměřené na téma „Na Pardubicko za 

koňmi“; 
• Online hodnocení kvality ubytování; 
• Online hodnocení kvality zážitků; 
• Online hodnocení kvality gastro služeb; 
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• Průběžné vyhodnocení Koncepce rozvoje cestovního ruchu TO Pardubicko 2016 –
2020; 

• Přehled uskutečněných a plánovaných investic do infrastruktury s prokazatelným 
či potenciálním vlivem na oblast cestovního ruchu.  

• Tourdata – Návštěvnost turistických atraktivit v rámci ČR 
• Audit cestovního ruchu v TO Pardubicko – společnost Travelbakers 

Na základě dat získaných z těchto zdrojů je možné o situaci CR v oblasti konstatovat 
následující vstupní poznatky, které jsou stručným vhledem do problematiky/mikroanalýzou 
vytvořenou pro potřeby zadání tvorby strategie:  

• Oblast – stejně jako celý Pardubický kraj – patří z hlediska počtu přenocování mezi 
nejméně navštěvované turistické oblasti v ČR (dle absolutních hodnot, zdroj ČSÚ); 

• Z hlediska průměrné délky pobytu je TO Pardubicko výrazně nad průměrem ve 
srovnání s ostatními turistickými destinacemi ČR. Mezi všemi destinacemi se 
nachází na 6. místě. Tuto statistiku výrazně ovlivňuje přítomnost Léčebných lázní 
Bohdaneč;  

• Návštěvníci kulturních a sportovních akcí tráví v destinaci zpravidla krátkou dobu. 
Zhruba v polovině případů nenavštíví jinou atraktivitu nebo jiné místo, než je 
samotná akce; 

• Návštěvníci do oblasti přijíždějí nejčastěji autem, následuje vlak; 
• Návštěvníci v drtivé většině případů předávají po návštěvě oblasti/města pozitivní 

reference; 
• Hodnocení zážitků, gastro služeb a ubytovacích zařízení jejich návštěvníky je až na 

výjimky pozitivní. Nejlepšího hodnocení se dostává gastro službám; 
• Návštěvnost památkových objektů v oblasti má za posledních 5 let mírně stoupající 

tendenci; 
• Demografická struktura fanoušků stránky Turistická oblast Pardubicko: ze 75 % 

převažují ženy, nejvíce ve věku 25 až 54 let (60 %). Fanoušci pocházejí nejčastěji z 
Pardubic, Prahy, Hradce králové, Chrudimi a Přelouče, následováni dalšími městy 
především z východních Čech; 

• Demografická struktura fanoušků stránky Za koňmi na Pardubicko: ženy převažují 
v 85 % nad muži. Je zde vyšší podíl mladších sledujících (9 % ve věku do 24 let), 
prakticky chybí fanoušci nad 54 let. Nejsilnější skupinou fanoušků jsou ženy ve věku 
od 25 do 44 let (63 %). Nejvíce followers pochází z Prahy, následováni Pardubicemi, 
Hradcem Králové a dalšími krajskými městy - Brno, Ostrava, Plzeň; 

• Průměrná roční návštěvnost webových stránek www.topardubicko.cz za roky 2018 
a 2019 se pohybuje kolem 20 000 uživatelů. V 80 % se jedná o nově příchozí, pouze 
každý pátý uživatel se na web vrací; 

• Koncepce rozvoje CR v TO Pardubicko byla naplněna částečně. Bylo nastaveno 
strategické řízení cestovního ruchu a byly vytvořeny první produkty cestovního 
ruchu. Jejich uplatnění a „prodej“ zbrzdila v roce 2020 epidemie COVID-19. 
Největší nedostatky v plnění koncepce byly v oblasti budování infrastruktury, zcela 
neřešena byla problematika v oblasti tzv. bleasure turismu (kombinace pracovní 
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cesty s volnočasovými aktivitami) a zanalyzování potřeb byznysových návštěvníků 
Pardubic 

• Z hlediska investic do infrastruktury CR byla v minulých letech zejména 
vybudována naučná stezka Pardubicemi Silver A, dokončeny některé cyklostezky a 
infrastruktura pro cyklisty (cyklověž, cyklostojany, odpočinková zóna u 
zdymadla…), rekonstrukce přednádraží; částečně realizován projekt Náhrdelník 
Chrudimky, jehož cílem je propojení pardubických parků v centru města,  
vybudování cyklistické stezky se smíšeným provozem podél řeky Chrudimky a 
celková kultivace této lokality; 

• Oblast nedisponuje turistickou atraktivitou, která by spadala mezi 50 
nejnavštěvovanějších atraktivit v ČR. Nejnavštěvovanější je dlouhodobě Zámek 
Pardubice (v roce 2018 ho navštívilo 102 tisíc lidí, přičemž pro srovnání na 50. místě 
se ve stejném roce nacházela atraktivita s návštěvností 242 tisíc lidí); 

• Zásadní investice do infrastruktury CR jsou plánovány vlastníky objektů v nejbližší 
době, případně již probíhají a brzy budou dokončeny: Automatické mlýny, 
Larischova vila, Památník Zámeček, rekonstrukce nádražní budovy a modernizace 
železničního uzlu, rekonstrukce Zámku Pardubice, výstavba západního křídla 
Kunětické hory, projekt Dukla Sportovní, propojení chybějících úseků na cyklotrase 
č. 2 Labská cyklostezka s vyloučením motorové dopravy. 

 

2. Vymezení základního problému  

Smyslem této aktivity je popis stavu, který by měl být prostřednictvím strategie změněn, resp. 
napraven. Jedná se tak o současný stav, o kterém můžeme prohlásit, že s ním nejsme spokojeni a 
budeme hledat cesty, jak ho změnit. Jeho znění bylo vypracováno na základě analýzy dílčích 
problémů oblasti. 

Turistická oblast Pardubicko – vymezení základního problému 

Oblast má dlouhodobě image regionu především industriálního a neatraktivního pro 
turisty. 

Oproti jiným destinacím se v oblasti nenachází turistická atraktivita celostátního 
významu→ v současnosti plánována či zahájena řada investičních projektů, které tuto 

skutečnost mohou změnit → využití tohoto potenciálu bude záviset na koncepčním 
uchopení a silné podpoře vzájemného propojení těchto nově vzniklých či 

rekonstruovaných atraktivit. 

Významnou skupinu turistů tvoří jednodenní návštěvníci kulturních a sportovních akcí → 
díky výborné dopravní dostupnosti zde obvykle nepřenocují a nevyužijí služby, mimo jiné 

i z důvodů nízkého podílu kvalitních ubytovacích služeb. 

Návštěvníci se často vracejí na zavedené akce → předávání pozitivních referencí však 
nejvíce ovlivňuje problematika parkování a dopravy v centru oblasti, zejména u zámku a 

v historickém centru města Pardubic. 
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V důsledku nízké návštěvnosti nízkého počtu přenocování stagnují příjmy, které generuje 
cestovní ruch a rozvoj služeb nedosahuje svého potenciálu. 

Silný potenciál pro destinaci představuje Národní hřebčín Kladruby, nově zařazený mezi 
památky UNESCO, který však zatím své možnosti plně nevyužil. 

 

3. Linie budoucího vývoje 

V této kapitole jsou nastíněny zásadní očekávané změny, které mohou mít dopad na další 
směřování vývoje cestovního ruchu oblasti: 

Atraktivity spojené s oblastí kultury a památek: 

• Rekonstrukce areálu Automatických mlýnů – rekonstrukce z části již zahájena. V industriálním 
prostoru vznikne areál, který bude fungovat jako kreativní čtvrť. Celkem 4 subjekty zde 
vybudují 2 galerie, jedno menší muzeum, kulturní sál, Centrální polytechnické dílny pro školy 
a veřejnost -> potenciál industriálního odkazu města tak bude „přetaven“ ve zcela novou 
atraktivitu pro zatím neoslovenou cílovou skupinu – milovníky architektury a moderního umění 
 

• Zámeček, Larischova vila – vybudování nové atraktivity v podobě památníku s činností 
zaměřenou na veřejnost a školní skupiny. Současně proběhne rekonstrukce nedaleké 
Larischovy vily se stejným cílem --> vznikne infrastruktura, která umožní koncepčně oslovit již 
pojmenovanou cílovou skupinu. 
 

• Kunětická hora – Probíhající rekonstrukce dle návrhu architekta Jurkoviče, vznik restaurace -> 
mírné zvýšení návštěvnosti po rekonstrukci + zájemci o architekturu (vazba na Jurkoviče).  
 

• Zámek Pardubice – rekonstrukce vnitřních prostor zámku a významné rozšíření expozic 
s moderním pojetím. Součástí bude multifunkční reprezentativní sál s architektonickými prvky 
dle návrhu architektky Jiřičné -> významně se zvýší jeho nabídka a potenciál pro zvýšení 
návštěvnosti. 

Sportovní infrastruktura a infrastruktura pro cyklistickou dopravu: 

• Dukla Sportovní – rekonstrukce sportovního areálu a jeho proměna v moderní multifunkční 
areál pro řadu sportů. Významná podpora Olympijského svazu a dílčích sportovních svazů. 
Stavba proběhne na etapy -> vznik areálu, který svou jedinečností a rozsahem přiláká velké 
skupiny sportovců pobývajících zde celoročně v rámci soustředění a v rámci závodů. 
 

• Labská stezka – probíhající proces propojení jednotlivých úseků této mezinárodní dálkové 
cyklotrasy vedoucí od pramene řeky Labe k jejímu ústí do Severního moře v Německu. Na 
území oblasti chybí propojení v úsecích Kunětická hora – Němčice – Dříteč – Vysoká n. Labem, 
současně se buduje stezka směrem na západ na Týnec nad Labem s vytvořením SJ cyklistického 
propojení na Kladruby n. L.→ významný potenciál pro nenáročnou cykloturistiku 

Dopravní infrastruktura: 

• Chytré parkování – zlepší infrastrukturu města a podpoří pozitivní reference.  
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• Vznik parkovacích domů, rekonstrukce nádraží, modernizace dopravního uzlu Pardubice, 
parkování pro autobusy – soukromé projekty (popř. SŽDC). Významné rozšíření podpůrné 
infrastruktury.  
 

• Rozšíření hotelových kapacit – soukromí investoři (např. hotel naproti nádraží, IDEON, 
ubytovací kapacity v rámci projektu Dukla sportovní…) 
 

• Letiště Pardubice – významný potenciál z pohledu rozvoje CR → nový letištní terminál, 
pravidelné linky (Kyjev, Alicante, Lvov), cargo lety…. 
 

• Vodní doprava – potenciál pro rozvoj rekreační plavby – bariérou pro další rozvoj je 
neexistence Labské vodní cesty do Pardubic a přístavu Pardubice  

Situace spojená s COVID-19 

Z hlediska dopadů COVID není v současné situaci možné předvídat konkrétní finální dopady. Je 
však možné vzít v potaz možné následky a v rámci tvorby strategie je ověřit, ideálně ve 
spolupráci s aktéry cestovního ruchu. Přehled možných dopadů epidemie: 

- Ukončení činnosti některých poskytovatelů služeb v oblasti CR -> zhorší se kvalita a dostupnost 
služeb; 

- Pandemie bude přetrvávat a dlouhodobě sníží zájem o cestování; 
- Ekonomická krize způsobí pokles v oblasti cestování obecně; 
- Dojde ke snížení návštěvnosti zahraničních turistů; 
- Změna trendu ve prospěch venkovské turistiky; 
- Negativní dopad na Lázně Bohdaneč – Lázně plánují změnu zaměření na náročnější klientelu; 
- Negativní dopady na mezinárodní leteckou přepravu – Letiště Pardubice  
- Možný pozitivní dopad na domácí cestovní ruch v blízké budoucnosti; 
- Ohrožení tradičních akcí. 

 

4. Stanovení předběžné vize 

Na základě stručné analýzy současné situace a možného budoucího vývoje byla definována 
předběžná vize pro oblast CR v TO Pardubicko. Tato vize bude v průběhu tvorby dokumentu 
podrobena oponentní kritice a revidována, nicméně pro potřeby tvorby strategie a vytyčení cíle 
projektu je vhodné se již v této fázi pokusit takovou vizi definovat: 

„Pardubicko je vyhledávanou destinací, která je charakteristická příjemnou lokální atmosférou a 
současně globálními příležitostmi. Oblast disponuje specifickou nabídkou služeb a atraktivit pro 
milovníky koní a jezdeckého sportu a urban turisty se zaměřením na architekturu a moderní umění. 
Oblast nabízí hustou síť kvalitních cyklostezek a cyklotras pro nenáročnou turistiku s odpovídající 
infrastrukturou. Komplexně zpracované téma Heydrichiády svou edukativní formou láká nejen 
vzdělávací instituce. Nabídka produktů motivuje návštěvníky k přespání v destinaci a zároveň 
zatraktivňuje vnímání Pardubicka mezi návštěvnickou veřejností. Dokončením investičních akcí 
(zejména Automatických mlýnů, Památníku Zámeček, Dukla Sportovní, Rekonstrukce Zámku 
Pardubice a Kunětické hory) dojde k rozšíření nabídky atraktivit celostátního významu, a to ve vazbě 
na vznikající produkty cestovního ruchu. Dobré jméno oblasti šíří též tradiční kulturní a sportovní 
akce, jejichž návštěvníci využívají široké nabídky služeb regionu a podporují místní podnikatele.“   
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5. Projektová část  

Tato kapitola popisuje plánovaný způsob realizace projektu tvorby Strategie – harmonogram, 
rozpočet, zodpovědnost, role zodpovědných osob a zapojení stakeholderů.  

Časový harmonogram: říjen 2020 – květen 2021 

Jednotlivé role v rámci tvorby strategie:  

• Gestor Strategie – Jan Mazuch, náměstek primátora; 
• Koordinátor tvorby strategie: Martin Karas, vedoucí oddělení kultury a CR; 
• Členové týmu tvorby strategie: XXXXXXXXXXXXXXXX (obě Pardubicko – Perníkové srdce Čech), 

Martin Karas, Lucie Strnadová, Jana Fiedlerová (všichni Oddělení kultury a CR); 
• Širší tým (expertní skupina, která se bude podílet zejména na odborných otázkách v oblasti 

CR):  
• Zástupce Úseku vnějších vztahů, ředitelka TIC, předsedkyně komise pro CR, zástupce DSVČ, 

Zástupce Pard. kraje pro oblast CR, vedoucí odboru školství, kultury a sportu; 
• Konzultační skupina – aktéři v oblasti CR sdružení v rámci spolku Pardubicko – Perníkové srdce 

Čech; 
• Externí konzultant – XXXXXXXXXXX– oblast CR a tvorba strategických dokumentů; 
• Externí konzultant – Travelbakers – oblast Marketingu v CR; 
• Případné pracovní skupiny na daná témata – členové MAS v rámci TO, zástupci odborů 

Magistrátu města – OHA, ORS, DO,... 

Rozpočet tvorby strategie: 110.000 Kč 

Náklady OŠKS: 75.000 Kč (konzultace) 

Náklady Pardubicko – Perníkové srdce Čech: 35.000 Kč (konzultace) 

Jednotlivé kroky tvorby Strategie dle Metodiky tvorby veřejných strategií:  

• září/říjen 2020 - Vytvoření vstupní zprávy  
• říjen 2020 - Konzultace vstupní zprávy Naar, Travelbakers  
• říjen 2020 - Projednání Vstupní zprávy komisí pro CR  
• říjen 2020 - Schválení tvorby Strategie ZmP  
• říjen 2020 – Dopracování plánu tvorby Strategie  
• říjen 2020 – Plán komunikace a oslovení členů jednotlivých zapojených skupin 
• listopad 2020 – Plán rizik ve vztahu k tvorbě Strategie 
• listopad 2020 – konzultace – Naar, TB 
• listopad 2020 – Identifikace zdrojů dat a zpracování primárních analýz – ve spolupráci 

s širším týmem 
• listopad – prosinec 2020 – širší tým provede detailnější revizi Koncepce 16-20, analýza 

dosavadních opatření, důkladná analýza CR v TO 
• listopad - prosinec 2020 – Ověření hypotéz a závěrů s Konzultační skupinou (včetně setkání 

aktérů CR) 
• prosinec 2020 – projednání dokumentu na úrovni spolku Pardubicko – Perníkové srdce 

Čech 
• leden 2021 – Analýza současného stavu – klíčové trendy a mechanismy změn – Užší tým 
• leden 2021 – konzultace – Naar, TB 
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• leden 2021 – prognóza budoucího vývoje 
• únor 2021 – ověření vize, stanovení globálního cíle a strategických oblastí – užší tým + 

vybrané pracovní skupiny, popř. Konzultační skupina 
• únor 2021 – Tvorba variant Strategických cílů 
• únor 2021 – konzultace 
• únor 2021 – předložení variant strategických cílů vedení města a výběr strategické varianty 
• březen 2021 – zpracování dalších úrovní cílů – širší tým + pracovní skupiny 
• březen 2021 – nastavení soustavy indikátorů – širší tým + pracovní skupiny 
• březen 2021 – tvorba opatření, hodnocení opatření, kompilace – širší tým + pracovní 

skupiny 
• duben 2021 – projednání připomínek 
• květen 2021 – schválení strategie 
• červen + - implementace 
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Dne!ní  doba  p"iná!í  pot"ebu  reagovat  na   rychle  
p"icházející spole#enské, technologické, ekonomic-
ké a$kulturní zm%ny, které s$sebou p"iná!í nap"íklad 
digitalizace a$globalizace. 

Ji& nyní sledujeme trendy a$poptávku po dovednos-
tech, podporujeme rozvoj kvali'kace, konkuren-
ceschopnosti i$kompetencí, prosazujeme rovnost, 
sociální soudr&nost, a$budujeme vztah ke vzd%lání. 

Tato Strategie !kolství Pardubic 2030 statutárního 
m%sta  Pardubic (dále jen „Strategie“) by se m%la stát 
v(chozím dokumentem pro formulaci konkrétních 
opat"ení, která budou logicky navazovat a$vytvo"í 
tak ucelen( systém rozvoje !kolství. Navrhovaná 
Strategie je vytvo"ena v$souladu s$ostatními strate-
gick(mi dokumenty m%sta, kraje i$státu. 

Obsah vzd%lávání p"í!tích generací je vzhledem 
k$ progresivnímu technologickému v(voji nutné 
komplexn% propojovat se vzd%láváním v$ oblasti 
digitálních technologií, které prostupují cel(m pro-
cesem a$spektrem v(uky. Nezapomínáme ale ani na 
rozvíjení dal!ích kompetencí d%tí a$&ák), primárn% 
#tená"ské a$matematické  gramotnosti, ob#anské 
a$'nan#ní gramotnosti.  

Dal!ími kompetencemi, na které bude zam%"ena 
pozornost, jsou vícejazy#nost a$kreativita v$soula-
du s$budoucími trendy v(voje spole#nosti a$obsahu 
vzd%lávání. D)raz bude kladen na klí#ové kompe-
tence t(kající se hodnotové orientace &ák) a$spole-
#ensk(ch postoj), kter(mi  jsou  zejména  vzd%lávání  
pro  demokracii  a$ ob#anskou  spole#nost,  zam%"ení  
na mezigenera#ní dialog #i pomoc pot"ebn(m. 

Strategie !kolství 2030 je postavena na:

(! podpo"e kvalitní v(uky a$ u#itele jako jejího 
klí#ového p"edpokladu, co& z)stává naprosto 
zásadním úkolem vzd%lávací politiky (nejen 
na úrovni m%sta),  a$  to  zejména  ve  vztahu                   
k$ odm%*ování  a$ celkovému  zv(!ení  atraktivity 
pedagogického povolání,
(! respektování pot"eb a$ individualit v!ech d%tí 

a$ &ák). Chceme, aby v!ichni &áci naplnili 

sv)j potenciál, proto vyu&íváme r)znorodé 
a$ samostatné v(ukové aktivity, které jsou 
zam%"eny na pot"eby ka&dého &áka, 
(! spolupráci s$ rodi#i &ák), zapojení do &ivota 

!koly a$pé#i o$&áka. To zajistíme prost"ednictvím 
oboustranné otev"ené komunikace a$bouráním 
komunika#ních bariér.

Strategie je základním strategick(m dokumentem 
v$ oblasti !kolství na úrovni statutárního m%sta 
Pardubice. 

Strategie bude &iv(m dokumentem, na jeho& vyhod-
nocení, aktualizaci #i p"ípadné revizi budou mimo 
odborné pracovní skupiny spolupracovat i$v!echny 
zájmové skupiny obyvatel m%sta.

Stane se tak pilí"em rozvoje kvality &ivota m%sta 
Pardubic. Na jejím základ% bude ka&doro#n% p"ipra-
ven Ak#ní plán, kter( konkretizuje díl#í navrhovaná 
opat"ení.

0<%1:,2.$
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Chtele-li sledovat, jak se pr)b%&n% tato Strategie napl*uje a$jak(m zp)sobem statutární m%sto Pardubice 
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Pardubice jsou dynamické a$rostoucí m%sto. Nejen 
díky nár)stu pracovních p"íle&itostí se stává atrak-
tivní pro mladé lidi, kte"í se v$na!em m%st% rozhodli 
zalo&it své rodiny.

Vzd%lávání d%tí je bezpochyby a$zcela jednozna#n% 
jednou z$nejd)le&it%j!ích ve"ejn(ch slu&eb, které 
statutární m%sto Pardubice poskytuje sv(m oby-
vatel)m. Práv% proto mu v%nuje velkou pozornost 
a$vnímá jej jako velkou prioritu, co& se prakticky 
projevuje i ve 'nan#ních prost"edcích, které do 
!kolství investuje.

Proto je pro nás z$pozice vedení m%sta Strategie 
!kolství Pardubic 2030 naprosto klí#ov(m doku-
mentem, kter( p"iná!í vize, cíle, úkoly a$ kroky, 
které jsou pot"ebné k$tomu, aby se na!e základní 
!koly, mate"inky, vzd%lávací instituce dále úsp%!n% 
rozvíjely.

Na!í spole#nou vizí je, aby pardubické !kolství, 
které se podle zp%tné vazby a$obsáhl(ch anal(z od 
rodi#) a$&ák) ukazuje jako velmi kvalitní, nabídlo 
d%tem, &ák)m a$jejich rodi#)m dostupné a$kvalitní 
kapacity, !pi#kové podmínky pro vzd%lávaní, které 
v$sob% nezahrnují „pouze“ materiální vybavení, ale 
p"iná!í skrze motivované a$ kompetentní vedení 
a$zam%stnance !kol, mate"inek a$!kolsk(ch za"íze-
ní moderní a$atraktivní v(uku vedoucí d%ti a$&áky 
k$poznávání odpovídající pot"ebám 21. století.

    

_$#"'9(X^$#.8"
primátor

`$*23(aI4^"%4*B
nám%stek primátora



* v$rámci p"ípravy Strategie se pracovalo se hodnocením 
dopadu v!ech relevantních Megatrend). \

+ijeme v$ dob% bou"liv(ch sociálních, kulturních 
a$ environmentálních zm%n, kdy technologie zá-
sadním zp)sobem prom%*ují v!echny stránky na-
!eho &ivota. Pro hluboké zm%ny ozna#ované jako 
4.pr)myslová revoluce je charakteristick( nástup 
„kyberneticko-fyzikálních systém)“, které rozvíjejí 
zcela nové schponosti lidí a$stroj).

Vzd%lávání se musí stát celo&ivotním procesem. 
Lidé se nebudou p"ipravovat a$vzd%lávat pouze pro 
jednu ur#itou roli, ale stanou se celo&ivotními stu-
denty (Marr, 2019). Vzd%lávací systémy tak musí b(t 
uzp)sobeny tomu, aby mohly lidem tyto p"íle&itosti 
poskytovat.

Dne!ní d%ti se narodily se do období internetu a$di-
gitálních technologií, ale také období globalizace.
 Jsou zvyklé na neustál( p"ísun dat a$informací, a$na 
to b(t neustále on-line. Obecn% "e#eno jde o$gene-
raci, která se rychle u#í v$t%ch oblastech, které je 
baví. Je adaptabiln%j!í, otev"en%j!í zm%nám a$nov(m 
názor)m. Ned%lá jí problém pracovat v$multikultur-
ním prost"edí. 

Zárove* jde ov!em také o$ generaci netrp%livou, 
zvyklou na okam&ité uspokojení pot"eb a$o#ekáva-
jící, &e jejich úsilí bude mít spole#ensk( dopad. 

Jde ov!em také o$generaci vnit"n% velmi heterogen-
ní s$rozmanit(mi vzd%lávacími pot"ebami,  co& na 
u#itele klade velmi vysoké nároky. Na jedné stran% 
je jejich úkolem pomoci dosáhnout ka&dému &áko-
vi i$minimální úrovn% kompetencí nezbytn(ch pro 
osobní, profesní, ob#ansk( &ivot, na stran% druhé 
musí u$ka&dého &áka  individuáln% zva&ovat zp)so-
by, jak t%chto cíl) dosáhnout.

Technologie umo&*ují p"izp)sobení v(uky indi-
viduálním pot"ebám &ák). Existence a$stále v%t!í 
roz!i"ování mobilních za"ízení a$ platforem nabízí 
&ák)m mo&nost p"ímého  zapojení do v(uky online. 
Podpora cloudov(ch v(ukov(ch nástroj) v$ kom-
binaci s$ rostoucím po#tem p"ipojen(ch za"ízení 
a$online u#ebních fór, jako jsou masivní otev"ené 
online kurzy (MOOC), nabízí p"ístup ke vzd%lání 
prakticky komukoliv a$odkudkoli. On-line sv%t tak 

otevírá globáln% p"ístup k$nejlep!ím !kolám, u#ite-
l)m, obsahu a$metodám a$vytvá"í silnou konkurenci 
klasickému akademickému vzd%lávání. 

Pandemie spojená se !í"ením koronaviru mezi 
evropsk(m obyvatelstvem p"inesla velké v(zvy 
pro národní vzd%lávací systémy, které #elí nov(m 
otázkám, jak vyu#ovat, u#it se a$studovat, vzájem-
n% komunikovat a$ spolupracovat v$  podmínkách 
spojen(ch s$mimo"ádn(mi opat"eními, omezením 
volného pohybu osob a$ uzav"ením !kol. Dopady 
pandemie lze o#ekávat dlouhodobé a$systémové.
V(!e popsané trendy nevyhnuteln% vedou k$nut-
nosti p"izp)sobovat prost"edí, ve kterém vzd%lá-
vání probíhá a$také ke zm%n% vzd%lávacího obsahu 
i$zp)sobu jeho p"edávání (OECD, 2019). 

Takováto úsp%!ná  transformace, povede k$ekono-
mickému rozvoji spole#nosti, vzniku nov(ch pra-
covních míst a$celkovému zlep!ení kvality &ivota. 
Pokud se nezda"í, dojde k$dal!ímu prohlubování ne-
souladu v$pot"ebn(ch znalostech a$dovednostech, 
a$tím i$k$v%t!í nerovnosti a$polarizaci spole#nosti. 

Pbcad>ef
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Spole#nost postupn% m%ní zp)sob &ivota, dlouho-
dob% pokra#uje p"esun zp)sobu &ivota od venkov-
skému k$ m%stskému. M%sta samotná se zv%t!ují 
i$kv)li nar)stajícímu podílu pracujících dojí&d%jících 
za prací do v(znamn(ch center. Migrace probíhá jak 
mezi státy, tak i$v$rámci ,eské republiky. Rozhodu-
jícím faktorem je zejména kvalita &ivota ve m%st% 
a$nabídka pracovních p"íle&itostí.

i'&'"$,'H$4%
V$ roce 2018 pou&ívali internet ka&d( den nebo 
tém%" ka&d( den t"i ze #ty" u&ivatel) internetu ve 
v%ku 16–74 let.  Roste fenomén vyu&ívání nov(ch 

PB4^+1'-*+
mo&ností u#ení na dálku organizováním virtuálních 
t"íd nebo zprost"edkováváním v(uky s$pomocí on-li-
ne platforem a$dal!ích proaktivních p"ístup). 

Ve vzd%lávání se nacházíme ji& za k"ivkou digitali-
zace. D)le&ité je ud%lat více pro to, aby se vyu&í-
valo nástroj) a$siln(ch stránek nov(ch technologií 
a$ sou#asn% se zabránilo mo&nému zneu&ití, jako 
jsou kyber!ikana a$naru!ení soukromí.

PH1;,8.89/(LJ6
Vzd%lávání 4.0 je nov( pojem, jen& se pou&ívá pro 
koncept vzd%lávání v$digitální dob%. 

S$ nástupem digitalizace a$ tzv.#tvrté pr)myslové 
revoluce souvisí nutnost vytvo"it nov( vzd%lávací 
model. Vzd%lávání u& neprobíhá jen ve !kole, díky 
digitalizaci se u#it m)&eme tém%" v!ude a$kdykoliv.
Zárove* se objevuje apel 'rem ve smyslu pot"eby 
vzd%lávání student) pro pot"eby pr)myslu 4.0. 

0#D:I-,(LJ6
Pr)mysl 4.0 je ozna#ení pro nadcházející inovace 
a$prom%ny v(robních proces). Internet a$digitali-
zace umo&*ují kompletní propojení a$automatizaci 
ve!ker(ch v(robních proces) a$také slu&eb s$nimi 
spojen(ch. Klí#ová pro dne!ní digitální v%k je rych-
lost, pru&nost a$vertikální provázanost celého vzd%-
lávacího systému. 

!9'G+.89/(1'-*#':'9$4%
Klí#ovou podmínkou kvalitního vzd%lávání je sní-
&it vliv socioekonomického zázemí na vzd%lávací 
dráhy a$v(sledky &áka. Generace dne!ních d%tí je 
více multikulturní, spole#nost je otev"ená k$volb% 
nábo&enského vyznání, sexuální orientace apod. 
Zárove* je v!ak t"eba vyu&ít vzd%lávání jako nástroj 
pro podporu soudr&nosti ve spole#nosti a$p"ekoná-
vání rozdíl).

a+H.+A(,%$1%#-^'C2
Role "editele !koly se zásadním zp)sobem m%ní. 
Rostou nároky na osobnost vedoucího pracovníka 

a$ stejn% tak i$ nároky na orientaci a$ rozhodování 
v$ prost"edí p"epln%ném informacemi. Od kla-
sického mana&erského rozhodování se p"echází 
k$zapojení celého t(mu a$"editel - mana&er se stává 
spí!e kou#em. Schopnost vedení a$rozvoje lidí bude 
v$p"í!tích letech základním faktorem úsp%chu. Ti 
nejlep!í "editelé jsou nejen dobr(mi lídry, ale sv(m 
p"íkladem sou#asn% tuto dovednost systematicky 
rozvíjejí  i$u$sv(ch pod"ízen(ch.

k%9+:@9(-+4'8,9/4^(-/"/
Sociální sít% jsou na vzestupu a$velké mno&ství lidí 
je vyu&ívá na denní bázi. V$posledních 2 dekádách se 
z$nich stal jeden z$hlavních komunika#ních kanál). 
V$sou#asné dob% sociální sít% vyu&ívá p"es 40 % sv%-
tové populace. 42 % lidí z$celého sv%ta je aktivních 
na n%které ze sociálních sítí, to #iní ohromujících 3,2 
miliardy u&ivatel).

Pr)m%rn% stráví u&ivatelé denn% 2 hodiny a$22 mi-
nut brouzdáním na sociálních sítích a$chatováním. 
Jen v$ lo*ském roce se k$sociálním sítím nov% p"i-
pojilo 366 milion) lidí. Tedy p"ibli&n% 1 milion lidí 
ka&d( den.

2,7 miliardy u&ivatel) aktivn%  pou&ívá Facebook, 'r-
my aktivní na Twitteru p)sobí d)v%ryhodn%ji, videa 
na Instagramu mají o$21 % více interakcí. Instagram 
má 1 miliardu u&ivatel), p"i#em& 500 milion) z$nich 
je aktivních na denní bázi. Tato sociální sí- je stále 
atraktivn%j!í pro teenagery, vyu&ívá ji 72 % z$nich. 

X/,%(.%(.$H3;(9$(!"#$"%&''l
(! Podporovat digitalizaci ve vzd%lávání
(! Vytvo"it metodickou podporu v$pr)"ezov(ch 

oblastech "editel)m . a$.Z
(! Podporovat rozvoj leadershipu
(! Podporovat transformaci od u#itele 

k$mentorovi
(! Zlep!it marketing a$propagaci !kolství
(! Umístit u#itele do centra vzd%lávání 4.0
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Strategie  !kolství Pardubic 2030 je  základním  strategick(m  dokumentem  v$ oblasti  !kolství  na   úrovni   
m%sta a$je v$souladu se Strategick(m plánem rozvoje m%sta Pardubic. (4. pilí" strategie – Ve"ejné slu&by 
a$kvalita "ízení m%sta; opat"ení 4.5 -  Zvy!ovat kvalitu základních a$mate"sk(ch !kol (dom) d%tí a$mláde&e 
a$základních um%leck(ch !kol)).  Cílem  tohoto  opat"ení  je  mimo  jiné  vytvá"et podmínky pro m%stem 
z"izované !koly a$!kolská za"ízení, a$to jak aktivitami zam%"en(mi na pedagogické #i nepedagogické pra-
covníky, tak i$budováním dostate#n(ch prostorov(ch podmínek v#. vybavení. 
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(! Dlouhodob(  zám%r  vzd%lávání  a$ rozvoje  vzd%lávací  soustavy ,eské  republiky 2019-2023 
(! Návrh Strategie vzd%lávací politiky ,R do roku 2030+
(! Program rozvoje Pardubického kraje pro období 2012–2016 (s$v(hledem do roku 2020)
(! Dlouhodob( zám%r vzd%lávání a$rozvoje vzd%lávací soustavy Pardubického kraje 2016-2020   
(! Strategick( plán rozvoje m%sta Pardubic pro období 2014-2025
(! Programové prohlá!ení Rady m%sta Pardubic pro volební období 2019-2022

V$tomto dokumentu se v%nujeme pouze oblasti !kolství,kde je m%sto z"izovatelem. Proto není zahrnuta 
oblast st"edního a$vysokého !kolství, a#koliv má v$m%st% Pardubice v(znamné postavení, ani !koly jin(ch 
z"izovatel). 

Strategie vychází i$z$"ady dal!ích dostupn(ch dokument) a$analytick(ch prací, které umo&*ují porovnání 
dne!ní situace a$p"edpoklad) dal!ího rozvoje m%sta se srovnateln(mi m%sty, ostatními kraji i$s$celou ,eskou 
republikou. (nap". V(ro#ní zprávy o$stavu a$rozvoji vzd%lávací soustavy v$Pardubickém kraji, analytické 
práce Národního pedagogického institutu  ,R (d"íve Národního ústavu pro vzd%lávání), informace ,eské-
ho statistického ú"adu a$Ústavu pro informace ve vzd%lávání, V(ro#ní zprávy ,.I, v(stupy mezinárodních 
projekt) EU a$OECD atd.
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mate"sk(ch !kol

W[
základních !kol

5(m5(WT\n
základní um%lecké !koly
(vzd%lávajících se &ák))

5(mLT\n(oLW[p
domy d%tí a$mláde&e
(krou&k)) 'ú#astník)

W5(W7[
d%tí a$&ák)

W(O5O
pracovník) ve !kolství

W6(
pracovník) magistrátu pro oblast 
!kolství

T7(q
napln%nost kapacit základních !kol

Tp(q
napln%nost kapacit mate"sk(ch !kol

5O(L5[(U?
ro#ní v(daje na 1 dít%/&áka

WFWO(q 
p"ír)stek obyvatel m%sta za poslední 
rok (91.727)

7F5T(q 
p"ír)stek mlad(ch obyvatel (20-34), 
29. místo v$rámci ,R

* údaje za rok 2019

WOTJ
místo v$Indexu kapacity mate"sk(ch 
!kol v ,R

5WJ
nejlep!í kvalita &ivota v$,R

3) data p"evzata z$projektu Obce v$datech za rok 2019, 
srovnání je provedeno mezi 206 ORP , 
více na www.obcevdatech.cz/pardubice

Wp\J
místo v$Indexu kapacity základních 
!kol v ,R

5(65\(566 
p"ipraven(ch ob%d) ro#n% pro 
10 721 d%tí

7L[(
tun ovoce a$zeleniny

T\ 
v%domostních sout%&í

5(5TL 
moderních ICT za"ízení

W66(q(
pé#e o$ka&dé dít% #i &áka

LO
!kolních jídel

T\q
zam%stnanc) spokojeno 
s$fungováním své !koly

TW(q
&ák)m 2. stupn% se líbí prost"edí 
ve !kole

1) !kolky se postupn% zaplní v pr)b%hu !kolního roku; 
dle platné legislativy se p"i za"azení dít%te mlad!ího 3 let 
sni&uje po#et d%tí ve t"íd% o 2. P"i dosa&ení 3 let se d%ti 
dop"ijímají

W
7

W7J
místo v$nabídce pracovních míst v ,R 
ukazujte rostoucí atraktivitu m%sta

5

2) celkové v(daje na b%&n( provoz a investice základních 
a mate"sk(ch !kol vzta&ené na 1 dít% a &áka

p
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http://www.obcevdatech.cz/pardubice
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Tvo"íme presti&ní !kolství, které p"ipraví 
mladou generaci do pracovního i$osobního 
&ivota. Pru&n% reagujeme na spole#enské 
i$technologické trendy. 

Moderní a$ atraktivní v(uka &áky baví 
a$motivuje k$dal!ímu poznávání. Podpo-
rujeme práci na projektech a$praktick(ch 
modelech v(uky. /editel se posouvá do 
role lídra.

U#itel je aktivn% zapojen do chodu !koly, 
jeho podn%ty a$ nápady jsou pr)"ezov% 
aplikovány. Ve !kolách panuje kolegiální 
a$tv)r#í atmosféra s$otev"enou komunikací. 

M%sto vytvá"í prost"edí, ve kterém je pro 
!koly partnerem, metodickou oporou 
a$ centrem !í"ení dobré praxe. Spole#n% 
vytvá"íme image !kol, které jsou pilí"em 
&ivota ka&dého jednice.

Abychom tuto Vizi naplnili, budeme inves-

tovat úsilí do:

WJ(a+,%(H<'H+.$"%,%(A$*+(
&$#$9"$(Z29*?9+-"'(-I-"@:2

5J((a+H.+A%(*+:C%"%94/(
$E:+"'.$4%(H$:;-"9$94D(
)*+,-*B4^(H$</H%9/

7J((Q91'.'128,9/^+(
$E:+"'.2A/4/^+(C</-"2C2(
*E1;"%:($(G8*D:

do roku 2030, tato Strategie zajistí:

(! _/-"+(C#+(*$G1@(C$#123'4*@(
1/";(.E_r($ERr

(! R.B)%9/(-C+*+A%9+-"'(1;"/F(
G8*D('E#+1'?D

(! 0+1C+#2(1+3#@^+(
C#$4+.9/^+(*,':$"2((
$E:+"'.$4'(H$:;-"9$94D

(! 0#%-"'G(C$#123'4*@^+(
)*+,-"./(.E#8:4'(4%,@(s%-*@(
#%C23,'*I
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MC$"<%9/(Wl(
c21+.89/(H8H%:/($EC#+-"<%1/
1.1 Plánování a budování kapacit !kol 
 a !kolsk(ch za"ízení
1.2 Zaji!t%ní kapacit pro vzd%lávání   
              pardubick(ch d%tí
1.3 Investice do majetku a$vybavení   
 !kol a$t"íd
1.4 Financování !kolství m%sta 
1.5 Zdravé a$chutné !kolní stravování
1.6 Adaptace na klimatické zm%ny

MC$"<%9/(5l(
d*"'.9/(C+1C+#$(H<'H+.$"%,%(
2.1 Odborná metodická podpora   
 "editel)m !kol a$!kolsk(ch za"ízení 
2.2 Inova#ní a$znalostní management
2.3 Propojení spolupráce !kol a$  
 místních 'rem #i odborník) z$praxe
2.4 Motiva#ní systém odm%*ování   
 "editel) a$oce*ování pracovník)

MC$"<%9/(7l(
_$#*%"'9&($EC#%H%9"$4%
3.1 Interaktivní platforma pro informo-  
 vání zájmov(ch skupin
3.2 Sledování spokojenosti v!ech   
 aktér)
3.3 Pardubické !kolství v$datech

Nastupující  trendy p"ed nás staví nové v(zvy, v(-
razn% odli!né od t%ch, se kter(mi jsme se doposud 
setkávali. M%sto Pardubice se postupn% stává vel-
mi atraktivním místem pro &ivot. Nar)stá po#et 
obyvatel jak ve m%st%, tak v$!ir!ím okolí. Limitují-
cím faktorem úsp%chu strategie je p"edvídání kapa-
citních pot"eb ve !kolách a$zaji!t%ní odpovídajících 
zdroj) pro investi#ní v(stavbu. 

Pozornost bude v%nována pokra#ování v$ moder-
nizaci vybavení !kol,  a$ to jak pro v(uku, tak pro 
související aktivity. P"i úprav% prost"edí !kol a$!kol-
sk(ch za"ízení je t"eba zohlednit i$klimatické zm%-
ny, kter(m v$sou#asnosti #elíme.

Metodicky i$'nan#n% bude podporováno inovativ-
ní vzd%lávání, inspirativní !koly se stanou centry 
inovací a$ p"iná!ení p"íklad) dobré praxe dal!ím 
!kolám. Budeme usilovat o$ dob"e fungující model 
propojení mezi sférou vzd%lávání a$ sv%tem práce, 
umo&*ující !kolskému systému reagovat na m%nící 
se po&adavky a$pot"eby pracovního trhu. 

Posílíme marketingové aktivity sm%rem k$ &ák)m, 
rodi#)m, na!im pracovník)m i$ dal!ím zájmov(m 
skupinám s$cílem zv(!it  presti& na!ich !kol a$práce 
ve !kolství.

R8.$H*I
(! Vybudujeme bezpe#né a$modern% vybavené 

vzd%lávací instituce
(! Poskytneme metodickou a$znalostní podporu 

"editel)m v$odborn(ch tématech
(! Vytvo"íme inspirativní prost"edí pro 

vzd%lávání 
(! Zapojíme zájmové skupiny a$ budeme s$nimi 

diskutovat
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Osoba "editele !koly stojí v$samém st"edu tohoto 
tématu, proto&e "editel je pro nás jako pro z"izo-
vatele hlavním partnerem. Jeho osobnost, znalosti, 
dovednosti, p"ístup k$práci a$kreativita jsou zárove* 
základem pro úsp%!n( rozvoj pardubického !kolství. 

Pro dosa&ení cíl) této strategie je nutné, aby na!e 
!koly byly vedeny jako u#ící se organizace, které jsou 
schopny napl*ovat vzd%lávací pot"eby sv(ch &ák) 
a$pomáhat jim v$získání d)le&it(ch kompetencí. 

/editel)m i$u#itel)m musí b(t po celou dobu jejich 
kariéry v#etn% p"ípravy p"i v(konu profese posky-
tována maximální podpora,  aby mohli  spl*ovat  
nároky  kladené na u#itelskou  profesi v$souvislosti 
s$prom%nou spole#nosti, globálními trendy i$refor-
mou v$oblasti samotného vzd%lávání 

Dob"e p"ipravení a$ motivovaní u#itelé – profe-
sionálové jsou pak nutn(m p"edpokladem kvalitní 
v(uky. 

Aby u#itelé neztráceli vnit"ní motivaci k$pedagogické 
práci, um%li se ú#inn% bránit nepat"i#n(m tlak)m 
a$nepodléhali syndromu vyho"ení, bude do systému 
profesní podpory na úrovni !koly nebo alespo* 
území systematicky za"azována podpora zvládání 
zát%&e, její& sou#ástí bude práce !kolních psycholog) 
avzd%lávací aktivity rozvíjející dovednosti zvládání 
kon0iktních a$stresov(ch situací, apod.

R8.$H*I
(! Budeme usilovat o$posilování kompetencí 

"editel) !kol a$podporovat je v$jejich dosa&ení
(! Vytvo"íme podmínky profesního rozvoje v!ech 

zam%stnanc)
(! Budeme motivovat aktivní, inovativní 

a$kreativní u#itele.
(! Podpo"íme d)stojnost a$respekt !kolsk(ch 

institucí a$zam%stnanc)
(! Pom)&eme !kolám rozvíjet jejich organiza#ní 

kulturu. 

MC$"<%9/(Ll(
]%1'"%,(A$*+(:$9$G%#()*+,I
4.1 Podpora rozvoje leadershipu p"i   
 "ízení 
4.2 Vzd%lávání v$mana&ersk(ch kompe-  
 tencích a$rolích
4.3 Sni&ování administrativní zát%&e

MC$"<%9/(Ol(
a+H.+A(C#+Z%-'+9$,'"I(
H$:;-"9$94D
5.1 Budování organiza#ní kultury
5.2 Podpora celo&ivotního vzd%lávání,   
 mentoringu a$kou#inku pedagog)
5.3 Zavád%ni inovativních metod a$  
 forem práce 
5.4 Vytvo"ení bezpe#ného prost"edí ve   
 !kolách
5.5 Podpora mezigenera#ní spolupráce

MC$"<%9/(\l(
!C+,2C#84%(-%(H8A:+.B:'(
-*2C'9$:'
6.1 Platfoma pro vzd%lávání
6.2 Zapojení komunit a$lokálních aktér)
6.3 Anga&ovanost rodi#)



W5

Q91'.'128,9/($E:+"'.2A/4/(
C</-"2C(*E1;"%:($(G8*D:(

Obsah, metody i$ formy vzd%lávání je nutno p"i-
zp)sobit zm%nám ve spole#nosti. S$ ohledem na 
m%nící se prost"edí a$ spole#ensk( v(voj je t"eba 
re0ektovat oblast ob#anského vzd%lávání, jeho& 
cílem je vybavit ob#ana kompetencemi pot"ebn(mi 
pro zodpov%dn( &ivot v$demokratické spole#nosti. 

Prostor pro individualizaci v(uky postupn% vznikne 
prom%nou obsahu a$zp)sobu vzd%lávání. Je nezbyt-
né více vyu&ívat formativního hodnocení a$vést d%ti 
k$p"ebírání odpov%dnosti za sebevzd%lávání.

Smyslem ústupu od !irokého objemu u#iva o#eká-
van(ch znalostí je podpo"it schopnost porozum%ní 
problém)m v$!ir!ích souvislostech. 

Klí#ové je zárove* i$hledání cest k$vnit"ní motiva-
ci &ák), osvojení si systematické práce s$chybou 
a$v$neposlední "ad% vytvo"ení podmínek umo&*u-
jících individualizaci vzd%lávání ve snaze o$rozvoj 
potenciálu v!ech &ák). 

Podporovány budou mimo!kolní aktivity a zájmové 
krou&ky, které jsou pro d%ti i &áky velmi p"ínosné. 
U#í je nov(m schopnostem, dovednostem, pomá-
hají jim poznávat a chápat sv%t kolem nich a rovn%& 
jim posilují sebed)v%ru

Zam%"íme se rovne&$na oblast vnímání pocitu bez-
pe#í a$celkového klimatu ve !kolách.

R8.$H*I
(! Povedeme &áky k$samostatnému kritickému 

my!lení
(! Povedeme &áky k$v%t!í zodpov%dnosti
(! Nabídneme pestré zájmové aktivity a$metody
(! Zajistíme dobré klima ve !kolách 
(! Propojíme !koly s$odborníky z$praxe
(! Podpo"íme individuální rozvoj ka&dého dít%te

MC$"<%9/([l(
_+"'.$?9/(C#+-"<%1/(
$E-C+,%?9@(.H1;,8.89/
7.1 Motivace pro úsp%!né &áky
7.2 Podpora kulturn%, sociáln% a$  
 zdravotn% znev(hodn%n(ch skupin 
7.3 Podpora aktivit pro zdraví d%tí

MC$"<%9/(pl(
Q9+.$"'.9/($E*#%$"'.9/(
.H1;,8.89/
8.1 Aktuální vzd%lávací mo&nosti 
8.2 Podpora r)zn(ch vzd%lávacích   
 sm%r)
8.3 Kreativní vzd%lávání a$kulturní   
 rozvoj d%tí a &ák)

MC$"<%9/(Tl(
a+H.+A(*+:C%"%94/(2E1;"/(
$(G8*D
9.1 Zdrav( &ivotní styl
9.2 Rozvoj ob#ansk(ch kompetencí
9.3 Participace d%tí a$mláde&e na &ivot% 
 m%sta
9.4 Rozvoj sociálních dovedností 
 a morálních hodnot d%tí



Kontext shrnuje základní poznatky anal(z 
a$poznatk), které jsou následn% v(chodiskem pro 
formulaci jednotliv(ch díl#ích opat"ení a$aktivit.

Oblast !kolství vnímáme v$ !ir!ích souvislostech, 
p"i#em& Strategii propojujeme i s$ dlouhodob(m 
rozvojem m%sta.

U+9"%V"
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Kapitola p"edstavuje vybrané zm%ny a$ trendy  
vn%j!ího prost"edí, které mají vliv na oblast !kolství 
statutárního m%sta Pardubice. Sou#asn% se jedná 
o$faktory, které m%sto m)&e sledovat a$v$p"ípad% 
pot"eby na n% bezprost"edn% reagovat. 

Kvalita &ivota ve m%st% dlouhodob% roste. Roste po-
#et pracovních míst ve m%st% amigrace obyvatel. To 
je faktor dopadající i$na !kolství. Projevuje se tlakem 
na kvalitu a$kapacitu !kol a$!kolsk(ch za"ízení. 

Statutární m%sto Pardubice nyní z"izuje 50 !kol 
a$!kolsk(ch za"ízení. Více ne& polovinu z$nich - 29, 
tvo"í mate"ské !koly (M.), 15 základní !koly (Z.), 
2 slou#ené M. a$Z., 2 základní um%lecké !koly a$2 
domy d%tí a$mláde&e. M%sto z"izuje také 2 zdravot-
nické organizace (Lentilka – integra#ní !kolka a$re-
habilita#ní centrum a$Ratolest – d%tská pé#e a$lé-
#ebná rehabilitace - s$podobnou cílovou skupinou 
jako M., proto&e pracují s$d%tmi od 18 m%síc) do 
7 let). Pro ú#ely strategie tam, kde se hovo"í o$M.,  
je ve shodn(ch oblastech #innosti po#ítáno i$s$nimi, 
i$kdy& je uvedeno pouze M.. 

Nedílnou sou#ástí pardubického !kolství, kde je 
m%sto z"izovatelem, jsou také za"ízení !kolního 
stravování (po#ítají se mezi !kolská za"ízení). Jedná 
se o$45 !kolních jídelen (v(va"ovna i$v(dejna záro-
ve*), 6 v(dejen a$1 samostatnou v(va"ovnu.

i/,?/(Z$*"+#I

(! Za posledních 10 let se zv(!il po#et obyvatel 
Pardubického kraje  o$ OFO( "'-J( +-+3, p"i#em& 
po#et obyvatel rostl zejména v$ Pardubicích 
a$okolí.
(! Nár)st po#tu obyvatel ovliv*uje zejména jejich 

migrace. 
(! Od roku 2014 se do okolí m%sta Pardubice 

p"ist%hovalo p"es 4 tis. osob.
(! Pardubice jsou 1#2^B:( 9%A.BH9$:9;A)/:(
:'&#$?9/:(C#+21%: v$rámci ,eské republiky 
(hned po Hlavním m%st% Praze).
(! Do Pardubic a$okolí od roku 2017 do roku 2019 

p"i!lo 5FL("'-J(4'H'94D (s$platn(m pobytem na 
území ,R).
(! Po#et zam%stnan(ch obyvatel v$kraji meziro#n% 

roste, a$to mírn% rychlej!ím tempem ne& v$celé 
,eské republice.
(! Roste po#et lidí, kte"í do Pardubic a$okolí jezdí 

pracovat ze vzdálen%j!ích m%st v$kraji (nap". dle 
pr)zkumu ob#an) v$Ústí nad Orlicí dojí&dí nejvíc 
obyvatel do Pardubic, pokud dojí&dí pracovat 
mimo m%sto).
(! Stárnutí obyvatel: i$ p"es migra#ní p"ír)stek 

obyvatel se zárove* rychleji H.I)2A%( C+?%"(
+3I.$"%,( .E C+C#+12*"'.9/:( .;*2 (#ili na 
100 d%tí p"ipadá v$okresu Pardubice nyní 124 
senior), ve m%st% Pardubice pak 140 senior)).
(! Trend prudkého r)stu po#tu d%tí v$mate"sk(ch 

!kolách v$okolí m%sta Pardubice s v$posledních 
t"ech letech zpomalil. Kapacity M. jsou na 
maximálním vyu&ití. Zárove* se popula#n% 
siln%j!í ro#níky p"esouvají i$na Z..

s%:2(-%("$*@(.;92A%:%
Vedle #ist% z"izovatelské role a$'nancování M., Z., 
DDM a$ZU. je z$m%stského rozpo#tu také 'nanco-
vána #i spolu'nancována "ada program) a$projekt), 
které se vzd%láváním souvisejí. Mnohé ji& fungují 
"adu let a$jsou pr)b%&n% monitorovány pro zaji!t%ní 
optimálního dopadu na cílové skupiny.

Celkové v(daje m%sta do oblasti !kolství (mate"-
ské !koly, základní !koly, základní um%lecké !koly, 
!kolská a$zdravotnická za"ízení) se skládají z$v(daj) 
neinvesti#ních (zejména na provoz) a$z$investic. (viz. 
dále). Mzdy zam%stnanc) !kol a$!kolsk(ch za"ízení 
jsou hrazeny ze státního rozpo#tu. (viz kapitola 
Financování).

V(daje z$rozpo#tu m%sta do !kolství i$v$souvislosti 
s$nár)stem po#tu d%tí ve !kolách a$!kolsk(ch za-
"ízení od roku 2014 neustále rostou z$ v(chozích              
118 mil. K# na tém%" 185 mil. K# v$roce 2019. V$pr)-
m%ru za celé analyzované období vydají Pardubice 
ro#n% na oblast !kolství 233,6 mil. K#. 

Nejvíce 'nan#ních prost"edk)  pou&ije statutární 
m%sto na neinvesti#ní p"ísp%vky, proto&e !koly 
a$!kolská za"ízení jsou p"ísp%vkové organizace. (61% 
celkov(ch v(daj)).

Dv% t"etiny neinvesti#ních p"ísp%vk) je sm%"ováno 
do základních !kol, zbytek je rozd%len mezi ma-
te"ské !koly a$ nepatrná #ást ZU. a DDM. Krom% 
neinvesti#ních provozních v(daj) statutární m%sto 
vynakládalo v$pr)m%ru 61,9 mil. K# ro#n% na ostat-
ní provozní v(daje. Nejvíce 'nan#ních prost"edk) 
sm%"ovalo na opravy (pr)m%rn% 29 mil. K#) a$na po-
"ízení drobného hmotného dlouhodobého majetku. 

Celkové v(daje v$tis. K#, 2020 

Neinvesti#ní p"ísp%vky celkem v$tis. K#, 2020 

WJ( _/"(+?'(*E.'1;9/(mH#$*+.B(-4#%%9'9&n
Hlavním cílem projektu je prost"ednictvím zra-
kového screenignu, kter(m projdou v!echny d%ti 
v$ na!ich mate"sk(ch !kolách, zachytit p"ípadné 
zrakové vady ji& v$p"ed!kolním v%ku,  kdy lze nejlé-
pe následnou pé#í mnohé vady zraku napravit nebo 
dokonce zcela odstranit.

5J( 0#+A%*"(=R1#$.8(1;"-*8(9+^$K
Projekt je zam%"en na v#asnou diagnostiku funk#-
ních vad d%tsk(ch nohou. Diagnostika d%tského 
chodidla probíhá v$1. ro#nících základních !kol a$je 
zalo&ená na vy!et"ení chodidla dít%te pomocí ten-
zometrické desky.

7J( 0+1C+#$(,+&+C%1'4*@(C@?%(
Jedná se o$ logopedick( screening s$ doporu#ením 
následné pé#e v$mate"sk(ch !kolách.

LJ( i+3#+.+,9'4"./(-%9'+#D(
.EC$#123'4*B4^()*+,84^($E)*+,*84^
M%sto spolu s$ n%kter(mi pardubick(mi !kolami 
a$ !kolkami a$ organizací KONEP ji& pát(m rokem 
spolupracuje s$ dobrovolníky z$ "ad senior), kte"í 
se$rozhodli sv)j voln( #as v%novat d%tem a$pravi-
deln% docházejí do n%kolika mate"sk(ch a$základ-
ních !kol v$Pardubicích.

OJ( i;"-*B(C$#,$:%9"($E!"21%9"-*B(
C$#,$:%9"(
Parlament je formou participace ob#an) na &ivot% 
m%sta. +áci z$ ka&dé základní a$ st"ední !koly ve 
m%st% zde mají své zástupce, kte"í se setkávají s$po-
litick(mi p"edstaviteli m%sta a$dal!ími zajímav(mi 
hosty (odborníky v$dané oblasti – doprava, &ivotní 
prost"edí, !kolství, kultura, zdravotnictví, architek-
tura, aj.). Mají mo&nost vyjad"ovat se k$aktuálním 
témat)m, pracovat na zadan(ch úkolech a$p"edávají 
své zku!enosti a$ informace získané v$parlamentu 
zp%t do „sv(ch“ &ákovsk(ch a$studentsk(ch parla-
ment) na dané !kole. 

\J( 0+1C+#$('9"%&#$4%(4'H'94D
Projekt podporující integraci d%tí cizinc) ve !ko-
lách. Projekt je realizován formou dotace ze státní-
ho rozpo#tu  a$z$rozpo#tu m%sta.
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Prognóza v(voje po#tu a$v%kové struktury obyvatel 
p"edstavuje nezbytné podklady pro plánování do-
stupnosti ve"ejn(ch slu&eb, a$to p"edev!ím v$oblasti 
!kolství, zdravotnictví, dopravy a$sociálních slu&eb. 

V(po#et je op"en o$"adu faktor), které jsou podlo&e-
ny datov(m modelování a$kvali'kovan(m odhadem 
atraktivity m%sta.

Prognóza je platná pouze za podmínky, &e nastanou 
p"edpokládané trendy migrace a$v(stavby kapacit 
pro bydlení. Z$tohoto d)vodu po#ítáme s$variantní-
mi "e!eními zohled*ujícím r)zné modely budoucího 
v(voje. Prognóza v(voje po#tu obyvatel byla tedy 
vymodelována ve t"ech variantách a$to nízké, st"ed-
ní a$vysoké.

Strategie dále pracuje se st"ední variantou v(vo-
je. Základním p"edpokladem, ze kterého vychází 
prognóza v(voje cílové skupiny, byl po#et d%tí 
s$ trval(m pobytem v$ Pardubicích, demogra'cká 
struktura obyvatel, plánovaná bytová v(stavba 
a$vliv migrace. 

Pro pot"eby posouzení stávajících kapacit mate"-
sk(ch a$základních !kol pak varianta zahrnuje slo&-
ku dojí&d%jících, tedy d%tí nebo &ák) bez trvalého
pobytu v$Pardubicích. Prognóza je zacílena primár-
n% na v%kovou skupinu do 15 let a$pro tyto ú#ely 
byl vytvo"en prognostick( model jejího budoucího 
v(voje. 

Na základ% predikovaného v(voje cílové skupiny 
a$ dosavadní v%kové struktury obyvatel m%sta 
Pardubic byla vytvo"ena i$demogra'cká prognóza 
v(voje celkové populace. 

0<%1C+*,$1(C#+&9uHI
0<'#+H%98(+3:;9$(+3I.$"%,
Po#ty bydlících d%tí narozen(ch v$konkrétním roce 
za období 2004 - 2018.

i$"$($E"#%91I
Varianta nízká, st"ední a$vysoká
Komponentní slo&ky – C+#+19+-"F( :'&#$4%F(
v:#"9+-".

cI"+.8(.B-"$.3$
Prognóza 766(3I"+.B4^(A%19+"%*(#+?9;J(Pr)m%r-
n( po#et obyvatel na jeden nov% vystaven( byt je 
2. Podíl d%tské slo&ky 0 - 15 let z$celkového po#tu 
obyvatel v$nov(ch bytech ?'9/(76(q.

a+H.+A+.@(C,89I(:;-"$
Plán je zv(!it po#et obyvatel Pardubic na W66J666(
+3I.$"%,(v$p"í!tích cca 15 a& 20 letech. 

_'&#$4%
Pr)m%rn% se migra#ní p"ír)stek pohyboval za po-
slední 3 roky na hodnot% 7O6(+-+3(#+?9;.

!"21%9"'(HE+*+,9/4^(:;-"
Aktuáln% W([Tp(G8*D(H8*,$19/4^()*+,($E56[(1;"/(
:$"%<-*B4^( )*+,( 1+A/G1/ do !kol v$ Pardubicích, 
predikce pr)m%rn% po#ítá s$ p"ír)stkem 15 &ák) 
ro#n% z$okolních obcí a$p"ír)stkem 20 cizinc) ro#n%. 

A#koliv je cílem strategie vytvo"it !kolství pro 
pardubické d%ti a$ kritéria p"ijímání do !kol jsou 
nastavena jednozna#n% v$ jejich prosp%ch, nelze 
z$ d)vodu nastavení stávající legislativy zabránit 
ur#itému procentu mimopardubick(ch d%tí v$par-
dubick(ch !kolách. 

Na d%ti cizince) se podle zákona v$p"ípad%, &e mají 
povolen dlouhodob( pobyt, pohlí&í jako na d%ti 
s$trval(m pobytem v$Pardubicích. 

d"#$*"'.'"$(0$#123'4
Index kvality &ivota v$ ,R porovnává atraktivitu 
m%sta, jak vzhledem    k$ostatním obcím, tak v$rám-
ci #asové "ady. Ní&e uvedené gra'cké srovnání 
zohled*uje obce s$roz!í"enou p)sobností v$rámci 
Pardubického a$Královohradeckého kraje. Srovnali 
jsme kvalitu  &ivota  v$205 obcích  s$roz!í"enou  p)-
sobností  v$,eské  republice a$v$Praze, a$to za rok 
2019 a$2018. 

Oproti roku 2018 se m%sto posunulo v$indexu st%-
hování mlad(ch z$OLJ(:/-"$(9$(5TJ(.E#8:4'(4%,@(sa.

Siln(mi stránkami v$kategorii Zdraví a$&ivotní pro-
st"edí jsou p"edev!ím pr)m%rná délka &ivota obyva-
tel a$dostupnost lékáren,  naopak  hor!ích  v(sledk)  
dosahují  Pardubice v$indexech zne#i!t%ní  ovzdu!í  
a$zne#i!-ovatel).

V$  kategorii  Materiální  zabezpe#ení  a$  vzd%lání 
mají Pardubice nadpr)m%rné  v(sledky  v$indexech,  
které zohled*ují  nabídku  práce  a$zam%stnanost. 
Slabou stránkou je vysoká po"izovací cena bydlení.

V$kategorii Vztahy a$slu&by si velmi dob"e m%sto 
vede v$ indexech, které zohled*ují pohyb obyva-
telstva, a$také v$indexech kin a$&elezni#ní dopravy. 

Slab(mi stránkami jsou indexy hazardu a$dopravní 
nehodovosti.

0$#123'4%(
A-+2(
5WJ(9%A,%C)/(
:;-"+(
C#+(G'.+"(
.EsaJ
Oproti roku 2018 se m%sto posunulo o$ 11 míst 
dop"edu.

scéná"e v(voje po#tu obyvatel, AQE advisors, 2019. kvalita &ivota v$Pardubickém kraji, Obce v$datech, 2019
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Zp%tná vazba m%sta, #len) 
pacovní skupiny a$"ídícího v(boru

Zapracování nám%t), formulace 
VIZE, priorit, opat"ení, aktivit

Zp%tná vazba m%sta, #len) 
pacovní skupiny a$"ídícího v(boru

Dra1 verze Strategie v#. návrhu 
Implementa#ního plánu

Zapracování nám%t), p"ipomínek. 
Projednání návrhu Opat"ení 
a$Aktivit

Syntéza v(stup) analytické fáze

Rozsáhlé 3D v(zkumy mezi 
klí#ov(mi zájmov(mi skupinami

Zapracování nám%t), p"ipomínek

s%#.%9%4(Y(0#+-'9%4(56WT

x%1%9(Y(N9+#(5656

c<%H%9(5656

c<%H%9((Y(U.;"%9(5656

!#C%9(Y(]/A%9(5656

R$:;<%9/($9$,BH(
V$rámci zpracování jsme zvolili netradi#ní p"ístup 
ke hodnocení vstupních podklad). Parametry 
anal(zy jsme si s$ohledem na relevantnost pot"eby 
identi'kovali  na pracovních skupinách a$následn% 
byly díl#í v(stupy ov%"ovány v$ rámci v(zkumu #i 
dal!ích anal(zách.

R*+2:$9@(+3,$-"'
(! Trendy ve !kolství
(! Financování !kolsví
(! Nad"a&ené a$komplementární strategické 

dokumenty
(! Demogra'ck( v(voj obyvatel) m%sta
(! Migrace cizinc)
(! Územní rozvoj a$bytová v(stavba
(! Atraktivita m%sta v$porovnání s$ostatními 

obcemi s$roz!í"enou p)sobností v$,R
(! Kapacity !kolsk(ch za"ízení
(! Investice do v(stavby a$modernizace
(! Marketingové a$komunika#ní aktivity 

!kolsk(ch za"ízení
(! .et"ení klimatu mezi d%tmi a$&áky
(! .et"ení spokojenosti a$vzrah) na pracovi!ti 

mezi zam%stnanci !kolsk(ch za"ízení
(! .et"ení spokojenosti a$anga&ovanosti rodi#)
(! Role a$po&adavky "editel) !kolsk(ch za"ízení
(! Programy práce s$&áky
(! Aktivity !kolsk(ch za"ízení 

pracovní skupina k$v(chodisk)m Strategie, 2020wordcloud pohledu &áku 5.- 9. t"íd na svoji !kolu, 2019

0$#"'4'C$4%($E98#+?9+-"
Díky zvolené metod% práce, která je #asov% 
náro#n%j!í, ale zajistí !ir!í shodu,  jsme v%novali 
maximum úsilí participativnímu p"ístupu, p"i 
zapojení co nej!ir!ího pole ú#astník).

R$C+A','(A-:%
(! 24 #len) pracovní skupiny
(! 59 "editel) !kol a$!kolsk(ch za"ízení
(! 929 zam%stnanc) !kol a$!kolsk(ch za"ízení
(! 3.669 rodi#) d%tí a$&ák)
(! 4.102 &ák) II. stupn%
(! 13 #len) fokusních skupin

a+H-$^(C#84%
(! více jak 7.000 stran stran pr)b%&n(ch anal(z
(! 4.624 odpracovan(ch hodin
(! 16GB dat
(! 59 pracovních jednání
(! 10 workshop), 4 fokusní skupiny
(! 2.318 vypit(ch !álk) kávy

Finalizace textové i$gra'cké #ásti

!"#$

%&'()*+,-./'-
01+'*-+2-
345-)*'(2*,
!resti!ní "kolství, které p#ipraví mladou 
generaci do pracovního i$osobního !ivota. 
Pru!n% reagujeme na spole&enské i$tech-
nologické trendy. 

Moderní a$ atraktivní v'uka !áky baví 
a$motivuje k$dal"ímu poznávání. Podpo-
rujeme práci na projektech a$praktick'ch 
modelech v'uky.

U&itel je aktivn% zapojen do chodu "koly, 
jeho podn%ty a$ nápady jsou pr(#ezov% 
aplikovány.Ve "kolách panuje kolegiální 
a$tv(r&í atmosféra s$otev#enou komunikací. 

)editel se posouvá do role Lídra. Inten-
zivn% pracujeme na image "koly, která je 
pilí#em !ivota ka!dého jedince. 

M%sto vytvá#í prost#edí, ve kterém je pro 
"koly partnerem, metodickou oporou 
a$ centrem "í#ení dobré praxe. Spole&n% 
chceme budovat nejlep"í "kolství v$na"í 
zemi.

Abychom tuto Vizi naplnili, musíme investo-

vat úsilí do:

45-6'(2-7817'+9*2(2-:9&'-
;9/9<*9-=><&?<')*1-)@)*AB>

35--6'7+':2-&'B.2*2<C,-
9DB'*1+9C2-79BE)*<9<CF-
G&'()&HCI-798,72<,

J5--"<K1+1K>L(<,B>-
9DB'K2/<,B>-.8,)*>.>-
&DKE*2B

do roku 2030, tato Strategie zajistí:

-" M,)*'-./'-&90KA-N9/K>O1C&A-
K,*E-+2-G&'()&AB-798,72<,

-" #+HG2<,-).'&':2<')*1-0L&F-
1D/'K1?F

-" P'O/A-./9C'+<,-&(1B9-
9DB'*1+9C1-79BE)*<9<CF

-" N/2)*10-N9/K>O1C&AI'-
G&'()*+,-+D/LBC1-C2(A-Q2)&A-
/2.>O(1&@
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1. Budování zázemí a$prost"edí

2. Aktivní podpora z"izovatele

3. Marketing a$prezentace 

R<'H+.$"%,(A$*+(&$#$9"(
Z29*?9+-"'(-I-"@:2

0#'+#'"$
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S$C$4'"I()*+,-*B4^(
H$</H%9/
Prognóza budoucího v(voje populace v$Pardubi-
cích vyu&ívá tzv. kohortn%-komponentní metodu. 
Tato metoda vychází ze stávající v%kové struktury 
obyvatel. Ka&dá jednotka v%ku se vyzna#uje svou 
speci'kou úmrtností, porodností a$ migrací. P"i 
v(po#tu tato metoda uva&uje se #ty"mi kompo-
nentními slo&kami:
(! sou#asn( stav obyvatel,
(! úmrtnost,
(! porodnost,
(! migrace.

Proto&e cílová v%ková skupina 0 – 15 let má, jak je 
uvedeno v(!e, speci'cké hodnoty komponentních 
slo&ek, vyu&ita byla dal!í, souhrnná slo&ka: 
(! po#et d%tí s$trval(m pobytem v$Pardubicích za 

roky 2004 – 2018.

Dopl*ujícími slo&kami pro prognózu v(voje po#tu 
d%tí a$&ák) byly následující:
(! bytová v(stavba soukromého a$ve"ejného 

sektoru,
(! po#et dojí&d%jících do mate"sk(ch 

a$základních !kol,
(! migrace cizinc).

R8*,$19/()*+,I
Po#et d%tí na Z. poroste rychleji do roku 2023/2024 
z$ d)vodu vy!!ího po#tu aktuáln% bydlících d%tí 
narozen(ch v$ Pardubicích v$ letech 2012 – 2016  
a$z$d)vodu vy!!í migrace obyvatel (zejména cizinci 
v$posledních cca 5ti letech).
Od roku 2023/2024 se ji& tempo nástupu po#tu 
d%tí na Z. zvy!uje mírn%j!ím tempem.

jERr(C,892A%:%(#+H)/<'"(
*$C$4'"2(1+(#+*2(5657(
$,%-C+y(+EW[O(:/-".

U+9"%V"
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0#+&9uH$(C+?"2(1;"/(9$(Rr(+1([YWO(,%"($E+1^$1(*$C$4'"

0#+&9uH$(C+?"2(1;"/(.E_r(+1(5Y\(,%"($E+1^$1(*$C$4'"

Tento návrh vychází z$p"edpoklad) predikce stano-
vení kapacity základních !kol. V$rámci „optimální 
kapacity“ !kol po#ítáme s$pr)m%rnou napln%ností 
t"íd na úrovni do 90%. V$roce 2022 a& 2023 budou 
v(chozí p"edpoklady predikce a$trend) (zejména 
aktualizaci dat migrace a$bytové v(stavby) znovu 
ov%"eny.

_$"%<-*@()*+,I
Od roku 2019 do roku 2021 po#et d%tí umíst%n(ch 
do M. kopíruje trend poklesu po#tu narozen(ch 
d%tí s$trval(m pobytem v$Pardubicích, tedy po#et 
narozen(ch d%tí od roku 2016 do roku 2018. Zájem 
o$místo v$M. v!ak neklesá, problém s$umíst%ním je 
zejména u$d%tí, které dosáhnou t"í let v%ku a& po 
za#átku !kolního roku (zá"í – prosinec a$mlad!í).

Po#et d%tí od dvou do !esti let bude po roce 2023 
mírn% r)st (cca o$220 d%tí).
Ve st"ední variant% se po#et d%tí bude pozvolna 
zvy!ovat do roku 2035 (migra#ní p"ír)stek, bytová 
v(stavba). 

jE_r(C,892A%:%(#+H)/<'"(
*$C$4'"2(1+(#+*2(5657(
+EpO(:/-"J(
D)vodem je zejména vy!!í po#et d%tí ve v%ku od 
2 let, které budou nav!t%vovat mate"ské !koly. 
P"esto&e kapacity nebudou dosta#ovat, model 
po#ítá se situací, &e soukromé !koly v$Pardubicích 
nav(!í své kapacity o$n%kolik míst   (i$desítek míst) 
p"i poptávce. 

Predikce vychází i$z$trend) v$okolních obcích a$ dat 
po#tu &iv% narozen(ch d%tí v$Pardubicích, kdy trend 
prudkého r)stu po#tu d%tí v$ mate"sk(ch !kolách 
v$okolí m%sta Pardubice zpomalil v$posledních dvou 
letech. 

P"i zohledn%ní predikce kapacity vycházíme z$dat 
o$ migraci cizinc), kter(ch jen za poslední 2 roky 
p"ibylo v$Pardubicích 2,4 tis. 

modelování kapacit M. a$Z. v$návaznosti na prognózu v(voje po#tu obyvatel, AQE advisors, 2020
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Obecn% je zp)sob 'nancování !kol a$!kolsk(ch or-
ganizací (dále !kol) upraven !kolskou legislativou, 
a$ s$ tím propojenou i$ obecní legislativou. .kolská 
legislativa vymezuje neinvesti#ní náklady !kol hra-
zené p"ímo ze státního rozpo#tu prost"ednictvím 
krajsk(ch ú"ad) v$ p"enesené p)sobnosti – mzdy 
a$související náklady, u#ební pom)cky, apod. Ostat-
ní náklady neinvesti#ní i$investi#ní jsou hrazeny z"i-
zovatelem. Pokud z"izovatel uzná, &e chce podpo"it 
i$#innosti jinak hrazené státem, je mu to legislativou 
umo&n%no. Vedle této „dvojkolejnosti“ 'nancování - 
STÁT – Z/IZOVATEL, se objevují i$dal!í zdroje – EU, 
kraje v$samostatné p)sobnosti, soukromé spole#-
nosti #i ve"ejnost. 

Vzhledem k$povinné !kolní docházce a$v$tomto smy-
slu p"edání kompetencí na regionální úrovni obcím, 
p"ispívá stát na provoz !kol mimo ji& zmi*ované 
náklady podle po#tu d%tí v$mate"ské !kole a$&áka 
v$základní !kole v$rámci rozpo#tového ur#ení daní. 
Konkrétn% zavedením …nového kritéria „po#et d%tí 
M. a$&ák) Z. nav!t%vujících !kolu z"izovanou obcí“ 
do propo#tu podílu obcí na procentní #ásti celostát-
ního hrubého v(nosu sdílen(ch daní. 

Od roku 2013 se tak „prost"edky plynoucí za &áky“ 
odvozují od celkového objemu sdílen(ch daní pro 

Je t"eba upozornit, &e prognóza je platná pouze za podmínky, &e nastanou p"edpokládané trendy migrace 
a$v(stavby. Z$tohoto d)vodu po#ítáme s$variantními "e!eními zohled*ující r)zné modely budoucího v(voje. 
Prognóza v(voje po#tu obyvatel byla tedy vymodelována ve t"ech variantách a$to nízké, st"ední a$vysoké.
Kapacitní model pracuje se st"ední variantou prognózy v(voje.

Základním p"edpokladem, ze kterého vychází prognóza v(voje cílové skupiny, byl po#et d%tí s$trval(m poby-
tem v$Pardubicích, demogra'cká struktura obyvatel, plánovaná bytová v(stavba a$vliv migrace. Pro pot"eby 
posouzení stávajících kapacit mate"sk(ch a$základních !kol pak varianta zahrnuje slo&ku dojí&d%jících, 
tedy d%tí nebo &ák) bez trvalého pobytu v$Pardubicích (ani zde nelze z$d)vodu platné legislativy po#ítat 
striktn% jen d%ti pardubické).

Prognostick( model pracuje v$období od roku 2019 do roku 2035. Je zacílen na tyto v%kové skupiny:
(! 2 - 6 let (v%ková skupina pro umíst%ní v$mate"sk(ch !kolách),
(! 3 - 6 let (druhá kategorie v%kové skupiny pro umíst%ní v$mate"sk(ch !kolách),
(! 7 - 15 let (v%ková skupina pro umíst%ní do základních !kol).

>+.8(.B-"$.3$(
Mapa Pardubic se v$nejbli&!ích letech zm%ní. Na území m%sta se v$p"í!tích letech plánuje v(stavba n%kolik 
tisíc nov(ch byt). P"edpokládáme, &e nové byty budou ur#eny zejména pro mladé rodiny, které tak spojí 
&ivot s$m%stem. Díky vyjednávání s$developery bude sou#ástí nov(ch projekt) v&dy investice do ob#anské 
vybavenosti, sportu a$dostate#né zelen%. Budoucí v(stavba dá m%stu nov( impuls pro rozvoj. P"i plánování 
predikcí pro stanovení kapacit !kolsk(ch za"ízení pracujeme pr)b%&n% s$variantními scéná"i. 

5W(LT5(U?

v(daje na &áka v$tis. K#, srovnání paragrafu !kolství, benchmarking 'nancování !kolství statutárních m%st 
AQE advisors, 2020

plánovaná bytová v(stavba ve m%st%, AQE advisors, 2020

v!echny obce v$,eské republice, resp. od objemu 
kritéria po#tu d%tí a$&ák) nav!t%vujících !kolu z"izo-
vanou obcí, tj. 7% (9% od 1. ledna 2018) z$celkového 
objemu sdílen(ch daní.

Mimo prost"edky ur#ené RUD je 'nancování inves-
ti#ních aktivit zaji!-ováno vedle rozpo#tu m%sta 
i$z$fond) EU. Od roku 2016 m%sto získalo z$ESIF více 
jak 2 mld. K#. Prioritou tak bude #erpání prost"edk) 
z$fond) EU i$v$následujícím programovém období 
2021-2027. 

Celkové v(daje m%sta do !kolství za posledních 5 let 
se jsou ro#n% bez podpory fond) EU v$pr)m%ru 217,8 
mil. K#.  B%&né v(daje jsou neinvesti#ní v(daje spo-
jené s$b%&n(m provozem !kol  a$!kolsk(ch za"ízení 
(energie, odpady, slu&by apod.)  v#etn% oprav a$po-
"ízení drobného hmotného dlouhodobého majetku. 
Kapitálové v(daje jsou v(daje vynalo&ené v$souvis-
losti s$rekonstrukcemi a$v(stavbou !kol a$!kolsk(ch 
za"ízení. Nap". v$roce 2018 v(razn% vzrostly kapitá-
lové v(daje, proto&e prob%hla zásadní rekonstrukce 
odborn(ch u#eben 5 základních !kol v#etn% zaji!t%ní 
jejich bezbariérovosti a$konektivity.

Pro posouzení ekonomiky statutárního m%sta Par-
dubice v$oblasti !kolství bylo provedeno porovnání 
základních ekonomick(ch ukazatel) s$ ostatními 
statutárními m%sty.
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Pot"eba vytvo"ení kvalitního marketingu a$ man-
agementu ve !kolství vypl(vá z$d)le&itosti kvality 
slu&eb, kvality vzd%lávacích program) a$ z$ toho, 
jak tyto slu&by vyhovují pot"ebám jejich u&ivatel) 
s$ohledem na umíst%ní !koly ve m%st%. 

Vzhledem k$ m%nící se situaci na trhu práce, re-
puta#nímu faktoru pro rozhodování rodi#) o$umís-
t%ní dít%t% do za"ízení, musí i$!kola pru&n% reagovat 
a$systematicky budouvat svou reputaci.

V!echny !koly a$!kolská za"ízení v$Pardubicích dis-
ponují vlastními webov(mi stránkami. Rozdíl mezi 
nimi je v!ak patrn(. To platí jak o$desinu, funkciona-
lit% i$p"ehlednosti. 

Byly analyzovány komunika#ní nástroje v!ech za"í-
zení z$hlediska pou&itelnosti www stránek. Vyu&ití 
dal!ích komunika#ních nástroj) (facebook, youtu-
be) demonstrují následující diagramy.

Z$pr)zkumu mezi d%tmi jednozna#n% vypl(vá po-
t"eba budovat dobré jméno !koly, zárove* potvrzu-
jí, &e se v$této zále&itosti za poslední období hodn% 
zm%nilo k$lep!ímu. 

 

R9$,+-"9/(:$9$&%:%9"
Dne!ní doba je charakteristická svou rychlostí. Po-
stupy a$znalosti, které byly ov%"eny, #asem ztrácejí 
svou hodnotu. Pro úsp%ch v$dne!ním dynamickém 
sv%t% je zapot"ebí se neustále rozvíjet, sledovat 
trendy nejen ve !kolství, ale i$v$navazujících oblas-
tech &ivota. 

V$aplikaci multidisciplinárních poznatk) pak je skryt 
klí# k$prosperit% a$zvy!ování atraktivity vzd%lávací-
ho procesu. Po "editeli !koly je vy&adováno, aby byl 
nejen v(born(m pedagogem, ale i$mana&erem !koly, 
kter( odpovídá za cel( v(chovn% vzd%lávací proces, 
provoz !koly, hospoda"ení !koly, personální zále&i-
tosti a$dodr&ování ve!ker(ch právních p"edpis). 

Toho v!eho jsme si v%domi, a$proto soustavn% mo-
nitorujeme teoretické poznatky i$praktické aplikace 
na #eské i$sv%tové úrovni. Ú#astníme se "ady odbor-
n(ch konferencí, na "ad% z$nich i$aktivn% vystupuje-
me v$rámci p"enosu dobré praxe. Iniciujeme zm%ny 
v$rámci !kolské komise SMO,R. Pilotn% ov%"ujeme 
nové postupy a$metody.

diagramy m%"ení kvality a$rozsahu vyu&ití sociálních sítí a$wordcloud vnímání !kol &áky 2. stupn%, AQE advisors, 2020

Rodi#e by uvítali sjednocení informa#ních kanál), 
i$kdy& stávající zp)sob komunikace ozna#ují za vy-
hovující. Stále jsou informace p"edávány prost"ed-
nictvím p"ímé komunikace s$u#iteli, se kterou jsou 
rodi#e z$v%t!í #ásti spokojeni. 

P"es 5[q(G8*D(5J(-"2C9;(.9/:8(H,%C)2A/4/(-%(C#%Y
H%9"$4'( )*+,I(9$(.%<%A9+-"'. Reputace !koly, její 
marketing, &áci vnímají jako d)le&it( faktor v$rámci 
!ir!ího  hodnotového rámce.

Pro &áky je reputace !koly d)le&itá v$ rámci soci-
álních vazeb. +áci cht%jí b(t na svou !kolu py!ní.
V(zkum mezi &áky prokázal v(borné vnímání pro-
st"edí !koly, které má pozitivní dopad na celkovou 
spokojenost &ák). 

Sou#asná doba umo&*uje neomezené vyu&ití dal-
!ích marketingov(ch nástroj), a$to i$ve form% zapo-
jení &ák) a$rodi#).

a%C2"$4%($E':$&%()*+,I(
+.,'.y2A%(2E75q(#+1'?D(
#+H^+1+.89/(+E2:/-";9/((
G8*$J

=UE?%:2(
A'9@:2(3I(3I,I(
C%9/H%F(C+*21(
A%(9%:DG%:%(
'9.%-"+.$"(
1+()*+,-"./(

$E321+249+-"'(
9$)'4^(1;"'K

- Ivana Liedermanová
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S$ohledem na zvy!ování atraktivity m%sta (nár)st 
po#tu obyvatel) a$ plánovanou bytovou v(stavbu, 
je rozhodování o$ budování kapacit zásadní téma 
pardubického !kolství. Investi#ní proces v(stavby 
nov(ch kapacit trvá del!í období (mnoho let), není 
mo&né tedy pru&n% reagovat na vzniklou poptávku. 
O$to více je d)le&ité systémové plánování, proces 
investi#ní p"ípravy  a$práce se scéná"i. Po#ty G8*D(
.ERr(9$#+-",I(+EW5[6(G8*D (mezi 9/2014 a$9/2020 
z$7838 na 9149), to je víc ne& 42 úpln% pln(ch t"íd. 

Kapacita v$základních !kolách je prognózována pro 
st"ední variantu a$po#ítá s$dostupnou 90 % obsa-
zeností. P"esáhnutí 90% kapacity p)sobí potí&e p"i 
zaji!t%ní místa v$p"íslu!ném spádovém obvod% d%-
tem, které se do Pardubic p"ist%hují. 100% napln%ní 
kapacity znamená napln%ní v!ech t"íd na maximální 
po#et &ák) (obvykle 30 &ák)). .koly v!ak mnohdy 
nedoká&ou uspokojit po&adavky na p"ijetí nebo 
p"estup &áka ani p"i napln%ní ni&!ím ne& 100%, 
a$to z$d)vodu voln(ch míst práv% v$jiném ro#níku, 
ne& je po&adováno. Mate"ské !koly mají napln%nou 
kapacitu. Pr)b%&n% v!ak investujeme do projektové 
p"ípravy roz!í"ení stávajícách kapacit.
Pro plánování kapacit v$M. a$Z. vytvo"íme dyna-
mick( model, kter( budeme ve spolupráci s$dal!ím 
odbory magistrátu pr)b%&n% aktualizovat s$ cí-
lem co nejp"esn%ji p"edvídat pot"ebné kapacity 
v$za"ízeních. 

Plánování optimálních kapacit p"isp%je krom% pra-
videlného monitorování demogra'ckého v(voje 

celková kapacita !kolních dru&in 2337 &ák), v$roce 
2017 pak 2417 &ák) a$v$roce 2019 u&  2969 &ák). 

S$nár)stem po#tu d%tí souvisí i$zvy!ování nárok) 
na zájmové vzd%lávání, které m%sto jako z"izovatel 
zaji!-uje ve dvou domech d%tí a$mláde&e a$ve dvou 
základních um%leck(ch !kolách. Oba domy d%tí 
a$ mláde&e získaly od roku 2018 nová odlou#ená 
pracovi!t%. DDM Alfa Pardubice se roz!í"il o$ KD 
Hronovická a$DDM Beta Pardubice se roz!í"il o$KD 
Dubina. 

Oba kulturní domy se tím staly !kolsk(m za"ízením, 
co& s$sebou nese zv(!ené nároky na stav prostor. 
Sou#ástí DDM Alfa #ekající na rekonstrukci prostor 
je také Hv%zdárna barona Artura Krause.

Nevyhovující prostory se t(kají také ZU. Pardu-
bice, Lonkova 510. Hlavní pracovi!t% této !koly je 
v$ budov% soukromého vlastníka, prostory nejsou 
uspo"ádány tak, aby odpovídaly pot"ebám ZU.. N%-
které obory se vyu#ují na odlou#en(ch pracovi!tích, 
kter(ch má tato !kola celkem 7.

WJ7((Q9.%-"'4%(1+(:$A%"*2(
$E.I3$.%9/()*+,($E"</1
V$roce 2018 vzrostla investi#ní aktivita m%sta do 
!kolství i$ díky rekonstrukcím odborn(ch u#eben, 
kdy jsou ji& odborné u#ebny hotové v 11$ v základ-
ních !kolách. 

Rekonstrukce zajistily nové vybavení u#eben ma-
tematiky, p"írodopisu, chemie, fyziky, IT a$ dílen. 
Ve!keré nové prostory jsou zárove* zcela bezbari-
érové. K$IT vybavení pat"í i$zaji!t%ní vnit"ní i$vn%j!í 

konektivity t%chto !kol.  Cílem je postupovat v$t%ch-
to rekonstrukcích i$u$dal!ích Z.. 

R$(C+-,%19/("<'(#+*I('9.%-"+.$,+(:;-"+(("$*@(7O(
:',J(U?(1+(#%*+9-"#2*4%()*+,9/4^(^<')zJ 

Ze 17ti Z. má nyní ji& 12 !kol opravené sportovi!t%. 
Stav sportovi!- se pravideln% aktualizuje s$cílem re-
konstruovat minimáln% 1 !kolní sprortovi!t% ro#n%. 

Cílem je postupn% rekonstruovat v!echna !kolní 
sportovi!t%, aby poskytovala !kolám zázemí odpo-
vídající standardu Rámcového vzd%lávacího progra-
mu pro základní vzd%lávání. 

O.KS ve spolupráci s$ OMI monitoruje také stav 
a$kapacity !kolních t%locvi#en. Nár)st po#tu &ák) 
ve !kolách vy&aduje "e!it nedostate#nou kapacitu 
v$t%locvi#nách u$n%kter(ch Z. (nap". Z. Spo"ilov, 
Z. J. Ressla). Po dokon#ení rekonstrukce !kolních 
sportovi!- je t"eba systémov% "e!it také kapacitu 
a$stav t%locvi#en.  

Zna#né prost"edky z$rozpo#tu m%sta vy&adují také 
rekonstrukce !kolních stravovacích za"ízení. M%s-
to z"izuje celkem 44 !kolních jídelen (tj. zárove* 
v(va"ovna a$v(dejna), 7 v(dejen a$1 samostatnou 
v(va"ovnu. 

O.KS provádí pravidelné monitorování stavu stroj-
ního za"ízení ve !kolních v(va"ovnách a$na základ% 
toho ve spolupráci s$ OMI a$ "editeli jednotliv(ch 
organizací doporu#uje priority rekonstrukcí. 

X/,%:( A%( 21#G%"( -"8.$A/4/( "#%91( #%*+9-"#2*4%(
W()*+,9/( A/1%,9I(C<'(Rr($EW()*+,9/( A/1%,9I(C<'(_r(
#+?9;J(

WJ(c21+.89/(H8H%:/($EC#+-"<%1/
také k vytvo"ení zásad pro v(stavbu v$území, které 
budou pro m%sto a$investory závazné.

WJ5((R$A')";9/(*$C$4'"(C#+(
.H1;,8.89/(C$#123'4*B4^(1;"/
P"i zaji!-ování kapacit v$mate"sk(ch a$základních 
!kolách se nejedná jen o$ vytvo"ení pot"ebného 
po#tu míst. Ve m%st% s$tém%r 100 000 obyvateli je 
d)le&ité vytvo"it také nabídku inovativních mo&-
ností vzd%lávání, zajistit pro vzd%lávání dostate#né 
zázemí, jako jsou prostory pro !kolní stravování, 
t%locvi#ny, !kolní h"i!t% aj. 

M1( #+*2( 56W\( 2:+Gy2A%( i,+2^+1+3B( H8:;#(
.H1;,8.89/($E#+H.+A%(.H1;,8.$4/(-+2-"$.I(0$#12Y
3'4*@^+(*#$A%(*+94%C?9;(#+H)'<+.$"(*$C$4'"I(.%(
)*+,9/4^(1#2G'984^(C#+(H8A%:4%(+1(WJ($G(1+(7J(#+?Y
9/*D(RrJ(RE"+^+(1D.+12($EHE1D.+12(98#D-"2(G8*D(
.EH8*,$19/4^()*+,84^(+EW5[6(G8*D(-%(H.B)',$(*$C$Y
4'"$()*+,9/4^(1#2G'9(+E\75(:/-"F("+(A%(5W(+11;,%9/J

Za tak krátkou dobu se v!ak nepoda"ilo vybudovat 
prostory pro tolik nov(ch odd%lení !kolních dru&in, 
proto je  z"ízeno mnoho odd%lení !kolních dru&in 
v$kmenov(ch t"ídách na 1. stupni Z. a$nemají své 
vlastní t"ídy. 

Tento stav je v!ak ,eskou !kolní inspekcí ozna#-
nován za nevhodn( a$je cílem do budoucna vy"e!it 
prostory !kolní dru&in jako samostatné. P"esto&e 
nov% vznikly 4 t"ídy skolní dru&iny v$ Z. Svítkov, 
nedostate#ná kapacita zb(vá v Z. Spo"ilov, Z. .te-
fánikova #i Z. Bene!ovo nám%stí. V$roce 2014 byla 
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Mimo prost"edky ur#ené RUD je 'nancování inves-
ti#ních aktivit zaji!-ováno vedle rozpo#tu m%sta 
i$z$fond) EU. M1(#+*2(56W\(:;-"+(H/-*$,+(HES!Qk(
./4%(A$*(5(:,1J(U?. Prioritou tak bude #erpání pro-
st"edk) z$fond) EU i$v$následujícím programovém 
období 2021-2027.

Pro Strategii !kolství 2030 je d)le&ité zachování 
minimáln% stávajícího zp)sobu 'nancování par-
dubického !kolství z$rozpo#tu m%sta. Dlouhodobá 
stabilita 'nacování !kolství má dopad do v!ech 
navrhovan(ch Opat"ení.

WJO((R1#$.@($E4^2"9@()*+,9/(
-"#$.+.89/
Pokrmy poskytované ve !kolních jídelnách jsou p"i-
pravovány v$návaznosti na spot"ební ko! potravin, 
kter( je dán vyhlá!kou #. 107/2005 Sb., o$!kolním 
stravování, tzn. dle zásad správné v(&ivy. Pln%ní 
v(&ivov(ch norem je pr)b%&n% sledováno a$vyhod-
nocováno. 

r*+,9/(-"#$.+.89/(.E#+4%(56WT(.I2G/.$,+(ppF77q(
1;"/J(

Za poslední roky se úrove* stravovacích slu&eb ve 
!kolách a$!kolsk(ch za"ízeních ve m%st% velmi zlep-
!ila. Ve !kolních jídelnách je v$omezené mí"e zaji!-
-ována p"íprava diet (bezlepková, !et"ící a$diabetic-
ká) a$p"ihlí&í se i$k$r)zn(m druh)m potravinov(ch 

alergií, pokud to zdravotní stav dít%te vy&aduje. 

ME"+:(-.;1?/(-23A%*"'.9/(-C+*+A%9+-"(G8*D(mOpq(
G8*D(5J(-"2C9;(A%(-C/)%(-C+*+A%9+n('E98H+#(#+1'?D(
m[6q( -C+*+A%9+-"( #+1'?D( G8*D( H8*,$19/4^( )*+,(
$EpTq(-C+*+A%9+-"(#+1'?D(1;"/(_rn. 

Monitoring spokojenosti rodi#) a$ d%tí se !kolním 
stravováním chceme pravideln% opakovat.

Pro udr&ení kvalitní úrovn% !kolního stravování je 
d)le&ité umo&nit personálu !kolních jídelen vzd%-
lávání, vzájemnou v(m%nu zku!eností, pokra#ovat 
ve sdílení dobré praxe a$podpo"it !koly ve vstupo-
vání do projekt) zam%"en(ch na p"ípravu zdravé 
a$chutné stravy.

WJ\((d1$C"$4%(9$(*,':$"'4*@(
H:;9I
Cílem je zmírnit dopady zm%ny klimatu p"izp)so-
bením se této zm%n% v$co nejv%t!í mí"e, zachovat 
dobré &ivotní podmínky a$ uchovat a$ p"ípadn% vy-
lep!it hospodá"sk( potenciál pro p"í!tí generace. 

V$ p"ípad% pardubického !kolství se bude jednat 
o$celou sérii projekt) sm%"ujících od environmen-
tálního vzd%lávání d%tí a$ &ák) po investi#ní akti-
vity sm%"ující k$ sni&ování energetické náro#nosti 
budov, efektivn%j!ímu nakládání s$ vodou #i nap". 
systému zpracování odpad).

V$ sou#asné dob% jsou v!echny M. vybavené gas-
trokompostéry, které %*+,+&'4*I( H,'*.'12A/( ./4%(
9%G(77(666(*&(&$-"#++1C$12 za rok. Cílem je sys-

témové "e!ení likvidace gastroodpadu také ve !kol-
ních jídelnách Z. a zaji!t%ní gastrokompostér) do 
!kolních kuchyní v$Z..

Ekologické parametry budou zahrnuty do projekto-
vé p"ípravy nov(ch investi#ních akcí, které m%sto 
bude plánovat.

Ekologické parametry budou zahrnuty do projekto-
vé p"ípravy nov(ch investi#ních akcí, které m%sto 
bude plánovat. 

{_+G98(-%(C"8"%F(+EA$*@(#%C23,'4%(-9/:J(
M1C+./18:l(

ME#%C23,'4%(-$:+-"$"9@F(-.+3+19@F(
1%:+*#$"'4*@F(+E#%C23,'4%(^+-C+18<-*I(

C#+-C%#2A/4/($EH8#+.%y(-+4'8,9;(-C#$.%1,'.@F(
H*#8"*$(+E#%C23,'4%(,'1-*@F(*"%#8(-,+2G/(

?,+.;*2F($EC#+"+(:8(9$1;A'F(
G%('E?,+.;*(C+-,+2G/(A/J(

ME#%C23,'4%(.)%-"#$99;(.H1;,$9B4^(,'1/F(
C#+"+G%(3%H(9'4^(9%,H%(<%)'"(G819B(HE9$)'4^(

C#+3,@:D(Y(,'1-*B4^F(%*+9+:'4*B4^F(
%*+,+&'4*B4^F(-+4'8,9/4^($EC+,'"'4*B4^J{

- Václav Havel
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/editel)m !kol a$.Z  se sna&íme poskytnou meto-
dickou a$odbornou podporu pro pr)"ezová témata, 
je& sv(m charakterem mohou pomoci více !kolám 
zárove*. Nej#ast%ji se jedná o$ podporu v$ oblasti 
hospoda"ení a$"ízení p"ísp%vkové organizace. Rea-
lizujeme pro nastupující "editele tandemov( men-
toring a$kou#ink. 

Pr)b%&n% sledujeme pot"eby !kol a$budeme na n% 
vhodn(m zp)sobem reagovat. /ídíme se heslem 
„pomoc, podpora, kontrola“. 

Mezi priority pat"í zaji!t%ní právní podpory !kolám, 
a$to z$d)vodu nar)stajícího mno&ství slo&it(ch si-
tuací, které se ve !kolách "e!í, a- u& po stránce per-
sonální, po stránce správního "ízení nebo v$oblasti 
vzd%lávací. 

Pravideln% v&dy jednou za rok organizujeme dvou-
denní seminá" pro "editele, kter( zam%"ujeme na v(-
m%nu zku!eností mezi "editeli a$na aktuální témata 
dle pot"eby z"izovatele.

 

5J5((Q9+.$?9/($EH9$,+-"9/(
:$9$&%:%9"
Zavád%ní "ízení znalostí se sna&í zhodnotit a$nasta-
vit fungování systému !kolství tak, aby se v$n%m 

Je d)le&ité, aby vazba byla oboustranná a$ komu-
nikace mezi sférou práce a$sférou vzd%lávání byla 
funk#ní a$ efektivní. Budou roz!i"ovány mo&nosti 
vzd%lávání &ák) a$student) v$reálném pracovním 
prost"edí s$vyu&itím prvk) duálního vzd%lávání. 

Sou#ástí tohoto opat"ení je vytvo"ení standardu 
kvality !kolních pracovi!-, na kter(ch probíhá prak-
tické vyu#ování. I$nadále budou vytvá"eny podmín-
ky k$zapojování vy!!ího po#tu odborník) z$praxe do 
v(uky a$realizace stá&í pedagogick(ch pracovník) 
ve 'rmách. 
Rozvíjena bude spolupráce se zástupci dal!í aktér) 
systému vzd%lávání, zejména v$rámci navazujícího 
studia. 

Podpo"íme !koly v$ projektech zam%"en(ch na 
propojení praxe s$ v(ukou, Mo&ností je nap"íklad 
podpora kreativního vzd%lávání. V(znamn( vliv na 
praktické dovedností d%tí o#ekáváme od projektu 
Centrálních polytechnick(ch dílen.

5JL((_+"'.$?9/(-I-"@:(
+1:;y+.89/(<%1'"%,D(
$E+4%y+.89/(C#$4+.9/*D
Vnímáme, &e hodnotov( systém jedince, p"ístup 
k$ práci, schopnosti, postoje, p"izp)sobivost, ale 
také jeho charakterové vlastnosti jsou jedine#né. 

V$ pr)b%hu let se motivace u$ pracovník) neustále 
m%ní, to, jak a$#ím se lidé motivovali p"ed dvaceti, 
t"iceti lety, dnes ji& zdaleka neplatí. 

V(znamnou roli stále hraje 'nan#ní ohodnocení, 
ale daleko více, je d)le&ité celkové klima v$organi-
zaci, podpora a$systém spolupráce se z"izovatelem 
a$dal!í „so1“ motiva#ní faktory.

Proto pravideln% aktualizujeme vnit"ní platov( 
p"edpis a$zp)sob hodnocení "editel).   

Ka&d( rok  oce*ujeme nejlep!í pedagogy a$"editele 
pardubick(ch !kol.

=RE C+H'4%( H<'H+.$"%,%( '9.%-"2A%:%(
1+(:$A%"*2()*+,($E)*+,%*(-"+.*I(:'Y
,'+9D(*+#29F(-9$G/:%(-%(.I".8<%"(4+(
9%A,%C)/( C+1:/9*I( C#+( .H1;,8.89/(
C$#123'4*B4^(1;"/J(

d,%( C#$.+2( 12)/( )*+,( $E )*+,%*( A-+2(
C#8.;( C%1$&+&+.@F( <%1'"%,@F( $,%(
'E9%C%1$&+&'?"/(C#$4+.9/4'J(M9'( A-+2(
";:'F( *"%</(:$A/( 9%A.;")/( .,'.( 9$( "+F(
A%-",'(-%(1;"'(1+()*+,I(";)/($E4+(-'(1+(
G'.+"$(.E#8:4'(.H1;,8.$4/^+(C#+4%-2(
+19%-+2J(

!+3+"9/(.%?%#(3I,(C+1;*+.89/(.)%:(
H$( 98#+?9+2( C#84'( $E .%,:'( 1+3#+2(
-C+,2C#84'(-E:;-"%:FK 

"ekl p"ed úpln% zapln%n(m divadelním hledi!t%m 
nám%stek pro !kolství Jakub Rychteck(. 2018

5J(d*"'.9/(C+1C+#$(H<'H+.$"%,%
systemati#t%ji pracovalo s$informacemi, zku!enost-
mi a$kompetencemi, které jsou pot"ebné k$pln%ní 
jejích funkcí. /ízení znalostí nelze chápat odd%len% 
od ostatních systém) "ízení organizace. M%lo by b(t 
jeho neodd%litelnou sou#ástí. 

/ízení znalostí staví na praktikách, které ji& existují. 
Sna&í se je revidovat a$zlep!it. Není cílem uplatn%ní 
nov(ch nástroj) "ízení, ale spí!e p"ehodnocení toho, 
jak lépe sdílet a$vyu&ít znalosti, které produkují r)z-
né systémy "ízení (hodnocení pracovník), vzd%lává-
ní,  "ízení kvality, strategické "ízení apod.).

Více jak pOq(C#$4+.9/*D(A%(-C+*+A%9+(-%(-1/,%9/:(
H9$,+-"9/($EH*2)%9+-"/ v$rámci jedné organizace, 
88% pracovník) vnímá mo&nost sd%lovat návrhy na 
zlep!ení a$inovace svému vedoucímu, 93% cítí v(zvu 
k$p"edkládání nápad) a$návrh) na zlep!ení. 

Prostor inova#ní a$ znalostní management bude 
vytvá"en nadále nejen uvnit" jedné organizace, ale 
zejména mezi jednotliv(mi !kolami.

5J7((0#+C+A%9/(-C+,2C#84%()*+,(
$E:/-"9/4^(t#%:(?'(+13+#9/*D(
HEC#$V%
Ji& dnes pracujeme na systému, kter( umo&ní 
propojit v!echny aktéry vn%j!ího prost"edí. Vytvá-
"íme dob"e fungující model propojení mezi sférou 
vzd%lávání a$sv%tem práce, umo&*ující !kolskému 
systému reagovat na m%nící se po&adavky a$pot"e-
by trhu práce. 
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Úsp%!né jsou ty !koly, které marketingovou 'lozo'i 
uplat*ují na v!ech úrovních. Marketingov( p"ístup 
!koly se projevuje ji& v$p"edstavách o$tvorb% kuri-
kula, formách a$ metodách v(uky a$ zvy!ování její 
kvality, p"ístupu k$ d%tem a$ &ák)m, v$ navazování 
kontakt) a$ otev"ení komunikace s$ okolím !koly, 
které je p"edstavováno hospodá"skou a$spole#en-
skou sférou. 

V!ichni pracovníci !koly, od "editele po !kolníka, 
jsou v$  ka&dodenním kontaktu se zákazníky !koly 
(&áky, rodi#i, ve"ejností). Spokojenost zákazník) 
vede k$ ochot% dal!ích partner) se !kolou spolu-
pracovat a$vybudovat pevné sít% vztah) p"iná!ející 
!kole cennou spolupráci s$rodi#i, praxí a$ve"ejností.

Trvalou kvalitou poskytovan(ch vzd%lávacích slu-
&eb, v#asn(m a$poctiv(m informováním o$aktivitách 
a$v(sledcích !koly, posilováním spole#ensk(ch pout 
mezi !kolou a$jejími partnery si !kola upev*uje svoje 
postavení a$úsp%ch v$oblasti marketingu dobr(ch 
vztah) (rela#ní marketing). Jen !kola, která pru&-
n% a$rychle reaguje na zm%ny prost"edí, m)&e b(t 
vynikající.

7JW((Q9"%#$*"'.9/(C,$"Z+#:$(C#+(
'9Z+#:+.89/(H8A:+.B4^(-*2C'9(
0<%-(TT(q(.)%4^('9Z+#:$4/F( A':'G(,'1-".+(1'-C+Y
92A%F( A%( 19%-( .E 1'&'"8,9/( C+1+3;J O$ digitalizaci 
fyzického sv%ta je ji& rozhodnuto a$probíhá na plné 
obrátky. P"esto, &e máme k$ dispozici celou "adu 
komunika#ních platforem a$komunika#ních kanál), 
práv% nadbytek informací, jejich redundance a$za-
starávání vedou k$tomu, &e je #asto nejsme schopni 
vyhodnotit. 

P/4%( A$*( T7(q( #+1'?D(:8( C+4'"F( G%( 1+-"8.8( 1+Y
-"$"%*('9Z+#:$4/J(  Pro udr&ení tohoto pozitivního 
stavu vybudujeme platformu pro sdílení informací 
o$na!em !kolství a$ jeho strategick(ch projektech 
s$ dal!ími aktéry. Budeme usilovat o$ vytvo"ení 
jednotného prost"edí, které bude nabízet aktuální 
informace ve stejném rozsahu i$kvalit% v!em.

!kolách, vnímají v!ak negativn% naru!ování v(uky 
n%kter(m sv(mi spolu&áky. 

Zavedeme pravidelné monitorování spokojenosti 
rodi#) se !kolami. Budeme sledovat trendy, zejmé-
na pak s$ohledem na p"ijatá opat"ení a$realizované 
intervence. 

V!em zú#astn%n(m poskytneme agregovaná data 
z$hodnocení a$budeme otev"ení v!em konstruktiv-
ním nápad)m. 

7J7((0$#123'4*@()*+,-"./(((((((((((((
.E1$"%4^
Spole#n% s$rozvojem moderních technologií p"ib(vá 
na v(znamu vyu&ívání dat. Sb%r, anal(za a$vyhod-
nocování dat hraje d)le&itou roli p"i strategickém 
"ízení a$rozhodování, a$je z"ejmé, &e jejich v(znam 
bude r)st i$nadále. Informace získané anal(zou dat 
mohou pomoci p"i identi'kaci problém) a$ v(zev 
v$r)zn(ch oblastech systému !kolství a$mohou do-
pomoci k$nalezení odpovídajících "e!ení. 

Strukturovaná i$nestrukturovaná data budou vyu&í-
vána pro p"edvídání pot"eb kapacit !kol ve m%st%, 
pro "ízení v(konnosti a$i$jako sou#ást benchmarkin-
gu a$benchlearningu. c21%:%(C+1C+#+.$"(+"%.<%Y
9+-"(1$"($EA%A'4^(HC</-"2C9;9/(C#+(.)%4^9I($*"@#IJ

V$sou#asné dob% ji& "adu dat sbíráme a$vyhodnocu-
jeme. Proces plánujeme v!ak více zautomatizovat 
a$prost"ednictvím Platformy pro vzd%lávání poskyt-
nout dal!ím aktér)m v$systému !kolství.

7J(_$#*%"'9&($EC#%H%9"$4%

7J5((!,%1+.89/(-C+*+A%9+-"'(
.)%4^($*"@#D
Ke zkvalitn%ní lidského faktoru a$kapitálu ve !kol-
ství je zapot"ebí neustále rozvíjet a$zdokonalovat 
vztah mezi zam%stnancem a$organizací. Toho lze 
docílit, jestli&e má zam%stnanec dobré podmínky 
ke své práci, pozitivní vztah k$práci a$ je spokojen(.

D)le&it(m úkolem je vytvo"ení vhodného pracovní-
ho prost"edí a$motiva#ních proces), které napomo-
hou k$maximální mo&né v(konnosti zam%stnanc), 
kterou o#ekává vedoucí management.

V$ na!em pojetí spokojenosti budeme pokra#ovat 
v$m%"ení klimatu pro celou skupinu aktér), zejména 
pak mezi:

(! zam%stananci
(! &áky
(! rodi#i

!+2?$-98(v#+.%y(-C+*+A%9+-"'(:%H'(A%19+",'.BY
:'($9$,IH+.$9B:'(-*2C'9I(A%(.I-+*8, v$celé "ad% 
zkouman(ch okruh) p"ekra#uje úrove* 80% v$kate-
goriích spokojen - spí!e spokojen. 

Obecn% ni&!í míra spokojenosti zam%stnanc) pa-
nuje pouze v$kategorii 'nan#ního ohodnocení (mezi 
zam%stnanci). Proto bude rolí m%sta sna&it se tuto 
oblast kompenzovat v(born(m pracovním klima-
tem a$organiza#ní kulturou. Rodi#e oce*ují zejmé-
na snahu u#itel) o$poskytování informací o$d%tech. 
Ti jsou naopak velmi spokojení s$ atmosférou ve 

=>%&$"'.9/(
#%*,$:$(1+*8G%(
2".8<%"(98H+#(
.+,'?DF($9'G(A':(

C<%1,+G/"%(A%1'9B(
1D*$HJK

- Mark Penn
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WJW((0,89+.89/($E321+.89/(1+-"$"%?9B4^($E*.$,'"9/4^(
*$C$4'"()*+,($E)*+,-*B4^(H$</H%9/

1.1.1 Pr)b%&n% sledovat a$vyhodnocovat stav kapacit Z. a$M. M_QF(MrU!

1.1.2 Periodicky sledovat stav vybavení !kolních jídelen M_QF(MrU!

1.1.3 Spolupracovat na vytvo"ení "Zásad pro v(stavbu v$území…" M|dF(Ma!F(MrU!

1.1.4 Pravideln% monitorovat dota#ní p"íle&itosti M_QF(MrU!

WJ5(R$A')";9/(*$C$4'"(C#+(.H1;,8.89/(C$#123'4*B4^(1;"/
1.2.1 Z"ídit novou Z. Montessori Pardubice M_QF(MrU!

1.2.2 Inventuru stávajícího majetku m%sta pro pot"eby !kolství M_QF(MrU!

1.2.3 Postavit novou budovu ZU. Pardubice-Polabiny, Lonkova M_QF(MrU!

1.2.4 Modelování kapacity !kolních dru&in (pro &áky 1. - 3. ro#ník)) M_QF(MrU!

1.2.5 Doplnit kapacity t%locvi#en !kol M_QF(MrU!
1.2.6 Z"ídit mate"skou !kolu v$bytovém komplexu Trnová M_QF(MrU!

1.2.7 Roz!í"it kapacitu M. Klubí#ko Pardubice, Grusova M_QF(MrU!

1.2.8 Roz!í"ení kapacit M. a Z. v oblasti Dukla, Vi!*ovka M|dF(M_QF(MrU!

WJ7((Q9.%-"'4%(1+(:$A%"*2($E.I3$.%9/()*+,($E"</1
1.3.1 Rekonstruovat 1 !kolní jídelnu Z. a$1 !kolní jídelnu M. ro#n% M_QF(MrU!
1.3.2 Rekonstruovat minimáln% 1 !kolní sportovi!t% ro#n% M_QF(MrU!

1.3.3 Opravy !kolních t%locvi#en M_QF(MrU!

1.3.4 Dokon#it rekonstrukci odborn(ch u#eben základních !kol M_QF(MrU!
1.3.5 Dokon#it zaji!t%ní vnit"ní i$vn%j!í konektivity základních !kol M_QF(MrU!
1.3.6 Rekonstruovat prostory odlou#en(ch pracovi!- DDM M_QF(MrU!
1.3.7 Rekonstruovat Hv%zdárnu M_QF(MrU!
1.3.8 Realizovat projekt Centrální polytechnické dílny Ma!F(M_Q

WJL((k'9$94+.89/()*+,-"./(:;-"$(
1.4.1 Udr&et minimáln% stávající standard 'nancování provozu !kol 
a$!kolsk(ch za"ízení MrU!

WJO((R1#$.@($E4^2"9@()*+,9/(-"#$.+.89/
1.5.1 Sdílení dobré praxe a$vzájemná v(m%nu zku!eností ve stravování MrU!

1.5.2 Analyzovat mo&nost centr. nákupu potravin pro !kolní jídelny MrU!

1.5.3 Monitoring spokojenosti rodi#) a$d%tí se !kolním stravováním MrU!

WJ\((d1$C"$4%(9$(*,':$"'4*@(H:;9I
1.6.1 Systémov% "e!it likvidaci gastroodpad) ze !kolních jídelen M}0F(MrU!

1.6.2 Pilotn% ov%"it projekt -"zelené st"echy" M}0F(M_QF(Ma!

1.6.3. Nastartovat projekt vyu&ití srá&kové vody ve !kolních areálech M}0F(M_QF(Ma!

1.6.4 Monitorovat dota#ní p"íle&itosti z$oblasti &ivotního prost"edí M}0F(M_QF(Ma!

* v !ástkách bez DPH
Harmonogram pln"ní díl!ích Aktivit bude ro!n" aktua-
lizován prost#ednictvím Ak!ního plánu, s dopadem na 
rozpo!tu m"sta pro p#íslu$n% kalendá#ní rok.

>8*,$1If

Interní #innost #i drobné a& do 200.000 K#

Nízké od 200.000 K# - 2.000.000 K#

St"ední od 2.000.000 K# - 6.000.000 K#

V(znamné od 6.000.000 K# do 30.000.000 K#

Strategické nad 30.000.000 K#
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NUMxb(Y(R<'H+.$"%,(A$*+(&$#$9"(Z29*?9+-"'(
gdad>h 565W 5655 5657 565L 565O 565\ 565[ 565p 565T 5676

5JW(M13+#98(:%"+1'4*8(C+1C+#$(<%1'"%,D:()*+,(
$E)*+,-*B4^(H$</H%9/

2.1.1 Zajistit právní podporu z"izovatele v$oblasti !kolství M_QF(MrU!

2.1.2 Pravideln% organizovat dvoudenní seminá" "editel) !kol a$.Z 
se z"izovatelem M_QF(MrU!

5J5(Q9+.$?9/($EH9$,+-"9/(:$9$&%:%9"
2.2.1 Zavést systém znalostního managementu a podpory inovací MrU!

5J7(0#+C+A%9/(-C+,2C#84%()*+,($E:/-"9/4^(t#%:(
?'(+13+#9/*D(HEC#$V%
2.3.1 Podpo"it projekty spolupráce !kol a$místních 'rem #i odborní-
k) z$praxe skrze CPD a$kreativní vzd%lávání MrU!

5JL((PI".+<'"(:+"'.$?9/(-I-"@:(+4%y+.89/(<%1'"%,D
2.4.1 Oce*ovat nejlep!í pedagogy ze !kol a$.Z z"izovan(ch m%stem 
(1x ro#n%) M_QF(MrU!

2.4.2 Aktualizovat pravidla pro hodnocení "editel)

7JW((Q9"%#$*"'.9/(C,$"Z+#:$(C#+('9Z+#:+.89/(H8A:+B4^(
-*2C'9(
3.1.1 Vytvo"it www platformu prezentace pardubického !kolství MrU!

7J5((!,%1+.89/(-C+*+A%9+-"'(.)%4^($*"@#D
3.2.1 M%"ení spokojenosti d%tí a$&ák) MrU!

3.2.2 M%"ení spokojenosti rodi#) MrU!

7J7((0$#123'4*@()*+,-"./(.E1$"%4^
3.3.1 Vytvo"it metodickou a$datovou základnu MrU!

3.3.2 Prezentace !kolství v$datech MrU!

* v !ástkách bez DPH
Harmonogram pln"ní díl!ích Aktivit bude ro!n" aktua-
lizován prost#ednictvím Ak!ního plánu, s dopadem na 
rozpo!tu m"sta pro p#íslu$n% kalendá#ní rok.

>8*,$1If

Interní #innost #i drobné a& do 200.000 K#

Nízké od 200.000 K# - 2.000.000 K#

St"ední od 2.000.000 K# - 6.000.000 K#

V(znamné od 6.000.000 K# do 30.000.000 K#

Strategické nad 30.000.000 K#



MC$"<%9/

4. /editel jako mana&er !koly

5. Rozvoj profesionality zam%stnanc)

6. Spolupráce se zájmov(mi skupinami

a+H.+A(*+:C%"%94/(((((((((
$E:+"'.$4%(H$:;-"9$94D(
)*+,($E)*+,-*B4^(H$</H%9/

0#'+#'"$
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Nap"í#  vzd%lávacími  systémy  r)zn(ch  zemí  m)-
&eme  sledovat  odli!nou míru  autonomního  po-
stavení  "editele  !koly.  Mezinárodní  komparativní 
anal(zy hodnotí tradi#n% autonomii !kol ze dvou 
perspektiv: "ízení zdroj) ('nan#ních a$personálních) 
a$"ízení vzd%lávacích zále&itostí ("ízení kurikula).

Na základ% empirick(ch zji!t%ní lze dokladovat, &e 
"editelé !kol jsou klí#ov(mi aktéry zm%ny ve vzd%-
lávacích systémech.  /ada empirick(ch v(zkum) 
a$studií argumentuje, &e zp)sob a$úrove* vedení 
!koly jsou jedn%mi ze zásadních #initel) ovliv*ují-
cích u#ení &ák), a$tím i$celkovou kvalitu a$efektivitu 
!koly.

/editel je klí#ov(m pracovníkem ka&dé #eské !koly. 
Podle platného zákonného vymezení je odpov%dn( 
za v!echny procesy ve !kole, zejména za v(b%r, 
rozvoj a$ hodnocení pracovník), za kvalitu v(uky 
i$za ekonomickou stránku !koly, zárove* musí mít 
u#itelskou kvali'kaci i$odpovídající pedagogickou 
praxi. 

Ji& rámcov( v(#et oblastí odpov%dnosti "editele 
ukazuje na náro#nost této role kombinující lídrov-
ské a$mana&erské kompetence s$odborn(mi peda-
gogick(mi znalostmi.

Postavení "editele #eské !koly je v(jime#né rovn%& 
v$rámci zemí OECD. Vysoká hodnota kurikulární au-
tonomie i$autonomie vyu&ívání zdroj)  je neobvyklá 
nap"í# vzd%lávacími systémy a$z$této skute#nosti 
vypl(vá siln( tlak na jednotlivé "editele !kol i$objem 
jejich povinností a$odpov%dnosti. 

Tradice #eského pojetí "editele jej spojuje s$u#itelem, 
je vy&adováno pedagogické vzd%lání a$odpovídající 
pedagogická praxe, po celou dobu práce "editele 
z)stává pedagogick(m pracovníkem s$povinností 
p"ímého pedagogického p)sobení na &áky. 

V(zkumy ukazují, &e podle ve"ejného mín%ní jsou 
"editelé !kol po ministerstvu !kolství druzí ve v(#tu 
aktér) vzd%lávání, od kter(ch se o#ekává, &e budou 
p"ispívat k$rozvoji !kolství. 

V$ profesi "editele !koly se p"ekr(vají dv% typov% 
r)zné pracovní #innosti dvou odborn(ch sm%r). 
V$první "ad% to je v(chova a$vzd%lávání, za druhé jde        
o$pedagogické vedení, jeho& podstatou je zp)sobi-
lost pro koordinaci !koly a$p"evzetí zodpov%dnosti 
za tvorbu rozvojov(ch strategií !koly. Sou#asné 
pracovní a$kvali'ka#ní vymezení ukotvuje "editele 
!kol ve dvou profesích sou#asn%. 

Nejen v$zahrani#í, ale i$v$,eské republice v!ak v$pr)-
b%hu transformace státní správy do!lo k$ zásadní  
zm%n%  obsahu  práce a$roz!í"ení administrativní 
a$provozní agendy, o$kterou se musí "editel !koly 
starat vedle "ízení pedagogického procesu a$reali-
zace vlastní v(uky.

V$ posledních dekádách dochází ve vzd%lávacích 
systémech k$decentralizaci a$zvy!ování autonomie 
!kol. 

,ím dál komplexn%j!í a$komplikovan%j!í role "edi-
tel) tak klade nároky na osoby, které tuto funkci 
zastávají. Proto jsou d)le&ité nejen p"edpoklady 
(nap". kvali'kace) pro v(kon funkce "editele, ale 
také rozvoj a$ udr&ování ji& získan(ch dovedností 
a$sdílení zku!eností s$dal!ími "editeli.

Z)stává otázkou, zdali nar)stající autonomie p"i-
ná!í "editeli v%t!í sociální respekt, obdiv a$uznání 
spojené s$konkrétním sociálním statusem. Profesní 
vzd%lávání "editel) musí b(t mnohem více orien-
továno na pedagogick( leadership, tj. na to, jak(m 
zp)sobem zvy!ovat efektivitu vyu#ování.

_$9$G%#-*@(.BH.I(
Na základ% provedeného v(zkumu jsme identi'ko-
vali #ty"i základní v(zvy, které #ekají management 
!kol:
(! eefektivita, která umo&ní rozlo&it strategii 

na men!í celky a$ rychle dosáhnout cíle s$ co 
nejmen!ím úsilím a$náklady;
(! komplexní p"ístup k$"e!ení problém), zahrnující 

spolupráci více lidí a$ profesí, vy&adující 
schopnost kreativního vedení     a$delegování;
(! schopnost práce s$ vícegenera#ním t(mem, 

adaptace na p"ístup a$o#ekávání jednotliv(ch 
skupin, 0exibilita a$otev"enost;
(! schopnost rychle reagovat, analyzovat mo&né 

scéná"e, sledovat trendy a$u#it se nov(m v%cem.

~+#*-^+C(-E<%1'"%,'

S$"editeli základních !kol, mate"sk(ch !kol, základ-
ních um%leck(ch !kol a$dom) d%tí a$mláde&e byl 
p"i p"íle&itosti prezentace pr)b%&n(ch v(sledk) 
z$ !et"ení mezi zam%stnanci p"ipraven analytick( 
SPRINT b%hem jejich v(jezdní porady. Podstatou 
bylo nahlédnout na !kolství m%sta jako na celek 
z$pohled) hlavních aktér) !kolství. 

PB4^+1'-*$(
jsou rozd%leny do !esti oblastí, které v$souhrnu re-
prezentují roli "editele. Jedná se o$tyto oblasti: 
(! vize a$ utvá"ení budoucnosti – schopnosti 

rozvíjet strategick( plán !koly, analyzovat 
a$plánovat budoucí pot"eby !koly, 

(! "ízení  pedagogického procesu - zodpov%dnost 
za zaji!t%ní  efektivního  vyu#ování ve !kole, 
monitorování a$ hodnocení kvality vyu#ování 
a$ dosa&en(ch v(sledk) &ák) a$ schopnost 
vymezit cíle pro jejich zlep!ení,
(! rozvoj vlastní osobnosti a$ spolupráce 

s$ostatními – zodpov%dnost za sv)j pr)b%&n( 
odborn( rozvoj, schopnost vést, motivovat, 
podporovat a$ "ídit pedagogické pracovníky 
a$jejich spolupráci, 
(! "ízení organizace – schopnost zaji!t%ní 

ú#inného "ízení !koly a$hledání cest vedoucích 
ke zlep!ení organiza#ní struktury !koly za 
ú#elem zefektivn%ní její #innosti, 
(! odpov%dnost –  odpov%dnost za úsp%!nost 

!koly p"ed &áky, rodi#i, místními zam%stnavateli 
z"izovatelem i dal!ími organizacemi,$ 
(! posilování soudr&nosti – schopnost zajistit 

interní i$ externí spolupráci, spolupracovat 
s$ ostatními !kolami, sdílet zku!enosti 
a$prosp%ch p"iná!et do vlastní i$ostatních !kol.

U+9"%V"

X^$#$*"%#(C#84%(<%1'"%,%()*+,I(-%("$*(C#+:;9',(+1(
</1/4/^+(2?'"%,%F(#%-CJ(+1(C%1$&+&'4*@^+(.%1+24/^+(
)*+,IF(*%(*+:C,%V9/:2(:$9$G%#+.'J

setkání "editel), AQE advisors, 2019
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Nastupující 4. pr)myslová revoluce je spojovaná 
p"edev!ím s$jednotliv(mi pr)myslov(mi odv%tvími 
a$jejich o#ekávanou prom%nou. Citeln% zasáhne i$trh 
práce, do roku 2030 m)&e zasáhnout$a& 30$procent 
sou#asn(ch profesí, které budou nahrazené zcela 
jin(mi.$U$zam%stnanc) !kolství se p"íli! zm%n  ne-
o#ekává, by- nápl* práce, a$pota&mo po&adované 
kompetence, se budou m%nit.

0#DH*2:(*,':$"2
V(zkum klimatu probíhal s$cílem identi'kace jak po-
zitiv, tak p"ípadn(ch rizik v$systému !kolství SMP. 
Data byla analyzována nejen pro jednotlivé skupiny 
respondent), ale i$pro jednotlivá !kolská za"ízení 
a$mohou slou&it v$budoucnu i$jako mana&ersk( ná-
stroj pro jednotlivé "editele.

Zdrojem pro získání informací v$první #ásti v(zku-
mu byl strukturovan( dotazník. Jeho vypln%ní bylo 
anonymní a$dobrovolné. Povinná byla p"íslu!nost 
k$danému za"ízení. Dotazník obsahoval 35 otázek. 
Respondenti m%li mo&nost vybrat v&dy jednu z$více 
mo&ností a$uvést sv)j komentá" ke ka&dé otázce. 
Otázky byly "azeny do 5ti kategorií, a$to:

(! Celkové vnímání organizace
(! Management a$systém managementu
(! Spokojenost s$pracovními podmínkami
(! Motivace, profesní r)st a$rozvoj dovedností
(! Zapojení do procesu rozhodování, zlep!ování, 

zm%n v$organizaci

V$rámci pr)zkumu bylo zodpov%zeno celkem 929 
dotazník). Pr)zkumu se zú#astnilo 61 % ze v!ech 
zam%stnanc) !kol z"izovan(ch m%stem.  

Konkrétn% pak:

(! 679 pedagogick(ch pracovník),
(! 250 nepedagogick(ch pracovník),
(! 1+(.BH*2:2(-%(H$C+A',I(.)%4^9I()*+,I

PB-,%1*I()%"<%9/(.I*$H2A/(.I-+*+2(

-C+*+A%9+-"(H$:;-"9$94DJ

i/,?/(H8.;#I(1,%(-*2C'9

(! Ve v(sledcích dle hlavního vyu#ujícího p"edm%tu 
nebyly zpozorovány &ádné odchylky a$záv%ry, 
které by nekorespondovaly se souhrnn(mi 
v(sledky.
(! Pedagogi#tí pracovníci jsou mén% spokojení 

s$ "e!ením kon0ikt) na pracovi!ti (jak mezi 
kolegy, tak sv(m nad"ízen(m), naopak jsou 
spokojen%j!í v$ otev"ené komunikaci na 
pracovi!ti, atmosférou a$platov(mi podmínkami. 
(! Mlad!í kolegové jsou více nespokojení v$práci, 

více vnímají „neotev"enou komunikaci“, jsou 
více nespokojení s$"e!ením kon0ikt) od svého 
nad"ízeného nebo z$ "e!ení problém) sv(mi 
kolegy, jsou více nespokojení s$ platov(m 
ohodnocením.
(! Mu&i spokojen%j!í v$ otev"ené komunikaci, 

nemají problém sladit sv)j pracovní a$ osobní 
&ivot jako &eny, které s$tím mají v%t!í problém. 
+eny jsou více citlivé na kon0ikty a$atmosféru 
na pracovi!ti, zejména z$ pohledu svého 
nad"ízeného.
(! Zam%stnanci jsou obecn% spokojeni se zp)so-

bem "ízení !koly. V rámci doporu#ení by ocenili 
#ast%j!í poskytování zp%tné vazby k jejich pra-
covnímu v(konu (mimo formální hodnocení).
(! V rámci hodnocení spokojenosti s pracovní-

mi podmínkami je plo!n% akcentována obast 
'nan#ního ohodnocení a celkové náro#nosti 
profese. 
(! V(born(ch v(sledk) bylo dosa&eno v oblasti 

motivace a mo&ností profesního r)stu, kdy zce-
la vyniká ochota pracovat nad rámec pracovní 
doby. Pro v%t!inu zam%stnanc) je práce ve 
!kolsví posláním.
(! Svou !kolu, jako dobrého zam%stnavatele, by 

doporu#ila v%t!ina zam%stnac), zárove* na-
prostá v%t!ina z nich plánuje ve svém zam%st-
nání setrvat.

PB4^+1'-*$

Vychází u$poznání !ir!ího kontextu, trend), které 
mají dopad na pozici zam%stnance (pedagogické-
ho i$nepedagogického). 

Toto poznání bylo komparováno s$v(sledky roz-
sáhlého v(zkumu mezi zam%stnanci !kol. 

Základní faktory p)sobící v$tomto tématu jsou 
následující:

(! dlouhodob( problém s$motivací zam%stnanc) 
('nan#ní rovina), kter( v!ak není promítnut do 
v(konu funkce,
(! spokojenost s$ celkov(m vnímání své 

organizace i$ s$ mo&ností odborného r)stu, 
kter( si zam%stnanci uv%domují jako d)le&it(,
(! uv%dom%ní si d)le&itosti budování otev"ené 

a$ p"átelské organiza#ní kultury, která je 
postavena na poskytování oboustranné 
zp%tné vazby a$spolupráci s$kolegy,
(! zm%na role svého nad"ízeného, od kterého se 

#eká podpora p"i "e!ení kon0ikt) a$kou#ování,
(! zvy!ující se nároky na komunikaci 

s$problémov(mi &áky, 
(! aktivní práce s$ rodi#i d%tí, sjednocování 

zp)sobu komunikace a$hledáni hranice vztah),
(! pot"eba rozvoje znalostí v$ oblasti vyu&ívání 

moderních informa#ních a$ komunika#ních 
technologií,
(! sdílení nápad) a$ nám%t) mezi zam%stnanci 

i$jednotliv(mi !kolsk(mi za"ízeními,
(! mlad!í zam%stnanci (pod 40 let) jsou více 

nespokojení v$ práci, více vnímají problémy 
v$komunikaci, jsou více nespokojení s$"e!ením 
konflikt) od svého nad"ízeného nebo 
s$ "e!ením problém) sv(mi kolegy, jsou také 
více nespokojení s$platov(m ohodnocením,
(! velmi vysok( podíl &en a$problémy vycházející 

z$genderové nevyvá&enosti,
(! pot"eba lep!í prezentace !kolství a$ vyu&it 

moderních komunika#ních nástroj). 

dJ(`$*(.9/:8"%(.,$-"9/(:+"'.$4'�(_+G9+-"(
C#+Z%-9/^+(#+H.+A%�(`-"%(H$C+A%9'(1+(C#+4%-2(

H,%C)+.89/�

cJ(`$*(.9/:8"%(+#&$9'H$4'(A$*+(4%,%*�(`$*(^+19+Y
"/"%(</H%9/($E-I-"@:(:$9$&%:%9"2�

XJ(`$*(^+19+"/"%(-C+*+A%9+-"(-EC#$4+.9/:'(
C+1:/9*$:'�(_8"%(:+G9+-"(+"%.<%9;(*+:29'Y
*+.$"($E-1/,%"(H9$,+-"'�

AQE spider grafy z$hodnocení klimatu zam%stnanc), 
2020
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š

Celkové 
vnímání 

organizace

Jak hodnotíte 
fungování organizace 

jako celku?

Doporučil/a byste 
organizaci jako 

dobrého 
zaměstnavatele 
svým známým?

Management    
a systém 

managementu

Jste spokojen/a s 
podporou, které se 

Vám dostává od 
přímého nadřízeného 

při běžné práci?

Jste spokojen/a s 
podmínkami, které 
Vám nadřízený k 
práci vytváří z 

hlediska motivace a 
sdílení informací?

Jste spokojen/a se 
zájmem nadřízeného 

o Vaše názory na 
práci, kterou 
vykonáváte?

Jste spokojen/a se 
způsobem řešení 

problémů a konfliktů 
Vaším nadřízeným?

Dostáváte zpětnou 
vazbu od svého 

nadřízeného mimo 
formální hodnocení v 
běžném pracovním 

vztahu?

Jste spokojen/a se 
způsobem, jakým 
Vám nadřízený 

ukládá a přiděluje 
úkoly?

Máte možnost dávat 
zpětnou vazbu? Je 

Váš přímý nadřízený 
ochoten naslouchat?

Spokojenost     
s pracovními 
podmínkami

Jste spokojen/a s 
možnosti sladit 

pracovní a osobní 
život?

Jste spokojen/a se 
způsobem řešení 

problémů a konfliktů 
Vašimi kolegy?

Dostáváte zpětnou 
vazbu od svých 

kolegů?

Můžete v organizaci 
o všem otevřeně 
komunikovat?

Jste spokojen/a s 
atmosférou na 

pracovišti?

Jste spokojen/a s 
vybavením Vašeho 

pracoviště?

Jste spokojen/a s 
neformálními 

mezilidskými vztahy 
na Vašem pracovišti?

Jste spokojen/a se 
sdílením a kvalitou 
informací na Vašem 

pracovišti?

Jste spokojen/a se 
sdílením zkušeností 

na Vašem pracovišti?

Jste spokojen/a se 
svým finančním 
ohodnocením?

Je pracovní zátěž 
únosná?

Motivace, 
profesní růst 

a rozvoj 
dovedností

Plánujete setrvat ve 
svém současném 

zaměstnání?

Jste spokojen se 
svým odborným 

rozvojem?

Jste spokojen/a s 
možnostmi dalšího 

vzdělávání?

Jste spokojen/a s 
možnostmi 

pracovního postupu 
v rámci Vaší 
organizace?

Jste ochoten/na 
zůstat v zaměstnání 
po pracovní době v 
případě, že se jedná 
o řešení naléhavého 
problému nebo při 
jiných zvláštních 

okolnostech?

Jste spokojen/a s 
finančními benefity 
(stravenky, různé 

druhy příspěvků nad 
rámec mzdy), které 
Vám zaměstnavatel 

nabízí?

Zapojení do 
procesu 

rozhodování, 
zlepšování, 

změn v 
organizaci

Máte možnost 
sdělovat své vlastní 
nápady (inovace)?

Jste spokojen/a s 
mírou odpovědnosti 

(pravomocemi), 
kterou máte?

Zaměstnanci jsou 
podporováni, aby 

předkládali nápady a 
zlepšovací návrhy.

Změny jsou v rámci 
organizace 

implementovány 
prozíravým 

způsobem (s 
ohledem na širší 

dopad).

Celková 
spokojenost

1,82 1,86 1,79 2,04 1,86 2,21 1,71 2,14 2,43 1,93 2,00 2,15 2,64 1,93 2,21 2,29 1,86 2,64 1,71 2,00 1,79 2,21 2,36 1,65 1,36 1,57 1,50 1,86 1,29 2,36 1,96 1,86 1,93 1,93 2,14 1,93

Š 1,81 1,83 1,78 1,86 1,74 1,81 1,77 1,88 2,19 1,87 1,78 2,02 1,84 1,96 2,00 2,20 1,91 1,94 1,87 2,00 1,72 2,72 2,06 1,77 1,57 1,78 1,76 2,03 1,02 2,47 1,77 1,79 1,77 1,59 1,95 1,85

Š 1,71 1,77 1,65 1,75 1,60 1,72 1,68 1,78 2,11 1,69 1,71 2,02 1,80 1,95 2,16 2,08 1,82 2,13 1,81 1,90 1,80 2,59 2,14 1,75 1,57 1,84 1,84 1,94 1,02 2,27 1,83 1,81 1,83 1,73 1,96 1,81

Š 1,98 2,00 1,96 2,28 2,11 2,14 2,14 2,39 2,82 2,07 2,29 2,24 1,79 2,07 2,71 2,54 2,29 2,50 2,00 2,14 1,75 2,89 1,93 1,87 1,89 1,61 1,46 1,96 1,00 3,29 2,04 2,14 1,68 2,07 2,29 2,08

ů ě ž ny, 
ž 1,83 1,89 1,78 2,24 2,11 2,33 2,00 2,33 2,44 2,11 2,33 2,15 2,33 2,11 1,67 2,56 2,00 2,78 1,78 2,11 1,89 2,22 2,22 1,69 1,44 1,56 1,56 1,89 1,44 2,22 2,08 1,89 2,11 1,89 2,44 2,00

ů ě ž 1,80 1,80 1,80 1,69 1,40 2,00 1,20 1,80 2,40 1,60 1,40 2,15 3,20 1,60 3,20 1,80 1,60 2,40 1,60 1,80 1,60 2,20 2,60 1,60 1,20 1,60 1,40 1,80 1,00 2,60 1,75 1,80 1,60 2,00 1,60 1,80

Š Č ř ů 2,21 2,07 2,36 2,22 2,00 2,43 2,14 2,07 2,43 2,29 2,21 2,29 2,07 2,21 1,93 3,43 2,43 2,00 2,00 2,57 2,00 2,57 2,00 1,86 1,79 1,93 1,86 2,50 1,00 2,07 2,02 2,21 1,93 1,64 2,29 2,12

Š
ů 1,83 2,11 1,56 1,60 1,67 1,89 1,44 1,56 1,56 1,78 1,33 1,85 1,78 1,78 1,67 1,44 1,67 2,44 1,78 1,89 1,67 2,56 1,67 1,76 1,11 1,89 1,89 2,00 1,00 2,67 1,58 1,44 2,00 1,33 1,56 1,73

Š Č e 3,25 2,86 3,64 3,64 3,57 3,71 3,71 3,71 3,36 3,43 4,00 2,35 2,43 1,43 1,50 3,29 2,79 2,36 2,43 3,14 1,93 2,50 2,07 2,48 2,29 2,71 2,43 2,57 1,00 3,86 3,38 3,14 3,29 3,50 3,57 3,02

Š 1,80 1,80 1,80 2,30 2,27 2,47 2,27 2,00 2,87 1,93 2,27 1,86 1,47 1,47 1,27 2,33 1,40 1,73 1,47 2,53 1,53 3,13 2,13 1,72 1,33 1,80 1,53 2,20 1,00 2,47 1,77 1,80 1,40 1,87 2,00 1,89

Š 1,00 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,39 1,25 1,00 1,25 1,25 1,00 2,25 1,00 1,50 1,00 2,00 1,75 1,38 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 2,50 1,38 1,25 1,00 1,00 2,25 1,23

Š č 48 1,56 1,67 1,44 1,87 1,89 2,00 1,89 1,44 2,00 2,22 1,67 1,97 2,11 2,00 2,00 1,78 1,78 2,11 1,67 1,78 1,56 2,67 2,22 1,81 1,56 1,89 1,78 2,00 1,00 2,67 1,58 1,56 1,78 1,44 1,56 1,76

Š č 1,85 1,50 2,20 1,87 1,70 1,90 1,90 1,60 1,70 2,00 2,30 1,86 1,40 1,90 1,80 2,30 1,70 1,70 1,60 1,90 1,50 3,00 1,70 1,80 1,80 1,60 1,80 1,90 1,40 2,30 1,63 1,60 1,70 1,60 1,60 1,80

Š 2,08 2,39 1,78 1,87 1,78 1,78 1,61 2,06 2,22 1,78 1,89 2,03 1,61 2,28 1,61 2,17 2,28 2,67 1,94 1,78 1,67 2,61 1,67 1,93 1,56 1,94 1,83 2,39 1,22 2,61 1,82 2,00 1,72 1,33 2,22 1,95

Š č 1,97 1,71 2,24 2,09 1,94 1,76 2,12 1,94 2,65 2,41 1,82 2,11 2,29 1,76 2,00 2,18 2,24 1,59 1,94 1,76 1,82 2,82 2,82 1,75 2,12 1,71 1,71 1,94 1,00 2,00 1,74 1,82 1,88 1,47 1,76 1,93

Š ý 1,50 1,75 1,25 1,21 1,00 1,50 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 2,18 2,25 2,00 3,00 2,00 1,50 2,00 2,25 1,75 1,50 3,25 2,50 1,67 2,25 1,25 1,00 2,00 1,00 2,50 1,56 1,25 1,75 1,25 2,00 1,63

Š ž 1,50 1,67 1,33 1,52 1,00 1,33 1,33 1,33 2,00 2,33 1,33 2,39 2,00 4,00 2,00 1,67 2,67 2,67 2,00 2,33 1,33 3,67 2,00 1,50 1,67 1,67 1,33 2,00 1,00 1,33 1,83 1,33 2,67 1,33 2,00 1,75

Š šť 1,68 2,00 1,35 1,52 1,29 1,41 1,53 1,53 1,88 1,41 1,59 1,81 1,47 2,06 2,12 1,76 1,47 1,59 1,76 1,82 1,65 2,41 1,82 1,54 1,24 1,53 1,47 1,76 1,00 2,24 1,59 1,65 1,59 1,29 1,82 1,63

Š 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,33 1,00 1,00 1,48 1,33 1,00 1,33 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,67 1,33 1,33 1,00 1,00 1,00 1,00 2,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17

Š č 1,33 1,33 1,33 1,43 1,33 1,17 1,33 1,33 2,17 1,50 1,17 1,50 1,17 1,83 2,17 1,33 1,33 1,33 1,50 1,50 1,50 1,50 1,33 1,22 1,17 1,33 1,33 1,17 1,00 1,33 1,33 1,67 1,17 1,00 1,50 1,36

Š Š 1,80 1,90 1,70 2,00 1,70 1,90 1,90 2,20 2,70 1,70 1,90 2,25 2,00 2,60 2,50 2,70 2,20 1,80 2,20 2,20 1,80 2,60 2,20 1,83 1,90 2,10 2,00 1,70 1,00 2,30 2,08 2,10 2,20 2,00 2,00 1,99

Š ž 1,72 1,68 1,76 1,96 1,68 1,76 1,88 2,16 2,56 1,80 1,88 2,03 1,76 1,84 1,96 2,32 1,88 1,76 1,80 1,84 1,72 3,28 2,12 1,84 1,52 1,96 1,92 2,04 1,00 2,60 1,76 1,88 1,56 1,64 1,96 1,86

Š ý 1,79 1,92 1,67 1,86 1,83 1,75 1,75 2,00 2,42 1,92 1,33 2,17 1,58 2,08 2,33 2,75 1,92 1,83 1,67 2,50 2,17 2,83 2,17 2,01 1,67 1,92 2,25 2,33 1,00 2,92 1,92 1,58 2,00 2,00 2,08 1,95

Š řů 1,67 1,58 1,75 1,40 1,17 1,42 1,33 1,25 1,75 1,58 1,33 2,15 1,75 2,08 2,08 2,08 1,75 2,33 2,00 2,00 2,25 2,75 2,58 1,93 1,33 1,92 2,08 2,25 1,00 3,00 1,63 2,00 1,42 1,50 1,58 1,76

Š 1,17 1,33 1,00 1,24 1,17 1,17 1,33 1,17 1,33 1,50 1,00 1,80 1,50 1,83 2,00 1,67 1,50 2,50 1,67 1,33 1,33 2,33 2,17 1,17 1,17 1,17 1,33 1,17 1,00 1,17 1,29 1,17 1,33 1,17 1,50 1,33

Š š ě 1,87 1,73 2,00 1,87 1,93 1,87 1,60 2,07 1,93 1,93 1,73 1,87 1,93 1,93 2,00 1,93 2,07 1,60 1,93 1,80 1,53 2,13 1,73 1,67 1,53 1,73 1,60 2,07 1,00 2,07 1,53 1,33 1,60 1,47 1,73 1,76

Š 1,39 1,56 1,22 1,38 1,33 1,11 1,33 1,44 1,67 1,56 1,22 1,89 1,89 1,67 2,33 1,56 1,44 2,00 1,56 1,67 1,33 2,78 2,56 1,67 1,33 1,33 1,89 1,78 1,00 2,67 1,44 1,22 1,78 1,22 1,56 1,55

Š ř 1,23 1,18 1,27 1,42 1,36 1,27 1,27 1,45 1,64 1,36 1,55 1,68 1,36 1,64 1,45 1,91 1,64 1,09 1,82 1,27 1,55 2,91 1,82 1,61 1,45 1,64 1,91 2,00 1,00 1,64 1,43 1,64 1,36 1,27 1,45 1,47

Š ř ž 2,15 2,23 2,08 1,91 1,92 1,92 1,69 1,92 2,31 1,92 1,69 2,31 2,00 2,38 2,38 2,46 2,15 1,92 2,31 2,62 2,08 2,77 2,38 1,86 2,08 1,62 1,54 1,85 1,00 3,08 1,96 1,85 1,69 1,85 2,46 2,04

Š š ě 2,30 2,40 2,20 2,35 2,20 2,27 2,13 2,60 2,67 2,33 2,27 2,46 2,33 2,40 2,53 2,93 2,47 2,27 2,33 2,60 2,13 3,00 2,07 1,91 1,60 1,93 1,93 2,13 1,00 2,87 2,07 2,00 1,93 1,93 2,40 2,22

Š 2,50 2,67 2,33 1,90 1,67 1,67 1,67 2,00 3,00 1,67 1,67 2,30 2,33 1,33 1,67 1,67 2,33 4,67 1,33 2,00 1,33 3,33 3,33 2,17 2,33 1,33 1,33 2,67 1,00 4,33 2,50 1,33 2,67 2,00 4,00 2,27

Š 7 1,17 1,11 1,22 1,44 1,22 1,33 1,22 1,33 2,11 1,56 1,33 1,79 1,89 1,67 2,00 2,11 1,22 2,00 1,44 1,56 1,44 2,33 2,00 1,50 1,33 1,33 1,56 1,78 1,00 2,00 1,53 1,78 1,67 1,22 1,44 1,49

Š č 1,23 1,36 1,09 1,45 1,27 1,36 1,36 1,45 1,91 1,45 1,36 1,70 1,36 1,91 1,91 1,64 1,55 1,36 1,82 1,73 1,55 2,00 1,91 1,44 1,18 1,45 1,36 1,64 1,00 2,00 1,52 1,45 1,55 1,45 1,64 1,47

Š č ď 1,42 1,31 1,54 1,58 1,38 1,46 1,54 1,62 1,69 1,62 1,77 2,04 1,62 1,92 2,15 2,54 1,85 2,00 2,00 1,85 1,62 2,85 2,08 1,73 1,31 1,69 1,62 2,15 1,00 2,62 1,67 2,08 1,77 1,23 1,62 1,69

Š č č 1,89 1,89 1,89 1,66 1,61 1,56 1,56 1,78 2,11 1,61 1,39 2,00 2,22 2,00 2,56 1,94 2,00 1,56 1,78 1,72 1,56 2,72 1,94 1,81 1,56 1,83 1,78 2,22 1,00 2,44 1,65 1,78 1,61 1,44 1,78 1,80

Š Š 1,41 1,47 1,35 1,49 1,47 1,41 1,47 1,47 1,76 1,53 1,29 1,80 1,65 1,41 1,88 1,76 1,53 2,29 1,59 1,47 1,47 2,53 2,24 1,61 1,71 1,53 1,65 1,82 1,00 1,94 1,41 1,29 1,47 1,35 1,53 1,54

Š Š č 5 2,23 2,40 2,07 2,40 2,40 2,47 2,40 2,47 2,47 2,33 2,27 2,29 2,07 2,20 2,60 2,33 2,27 2,47 2,13 2,13 2,00 3,07 1,93 1,77 1,40 1,80 1,93 2,00 1,00 2,47 2,32 2,47 2,20 2,07 2,53 2,20

Š šť 1,66 1,81 1,52 1,71 1,55 1,62 1,59 1,90 1,86 1,69 1,79 1,88 1,71 1,76 1,84 1,93 1,66 2,12 1,59 1,83 1,53 2,66 2,09 1,70 1,55 1,79 1,90 1,97 1,00 1,98 1,69 1,71 1,84 1,48 1,74 1,73

Š 1,67 1,67 1,67 1,65 1,33 1,67 1,56 1,44 1,89 1,67 2,00 1,79 1,56 1,67 2,22 1,89 1,56 1,78 1,78 1,78 1,78 1,89 1,78 1,48 1,33 1,44 1,22 1,56 1,00 2,33 1,92 2,33 1,33 2,22 1,78 1,70

Š ž 1,68 1,76 1,60 1,84 1,68 1,68 1,88 1,68 2,48 1,64 1,84 1,98 1,60 1,88 2,36 2,08 1,56 2,28 1,68 1,80 1,84 2,76 1,92 1,72 1,36 1,76 1,80 2,12 1,00 2,28 2,06 2,08 1,88 1,84 2,44 1,86

Š š 1,67 1,69 1,66 1,59 1,48 1,45 1,63 1,54 1,97 1,54 1,51 1,93 1,90 1,88 2,01 1,90 1,67 1,76 1,81 1,79 1,79 2,46 2,25 1,77 1,55 1,85 1,84 1,96 1,06 2,34 1,82 1,73 1,88 1,79 1,90 1,76

Š ž 1,94 2,06 1,81 1,96 1,94 1,94 1,74 2,06 2,35 2,03 1,65 2,21 2,16 1,90 2,16 2,13 2,06 2,52 1,87 2,06 1,94 3,10 2,45 2,05 1,58 2,03 2,10 2,42 1,13 3,06 2,02 1,74 2,23 1,71 2,42 2,04

Š ř 1,64 1,73 1,56 1,67 1,60 1,71 1,67 1,69 1,91 1,56 1,56 2,07 1,64 2,16 2,29 1,98 1,87 2,31 2,13 1,89 2,02 2,44 2,04 1,66 1,49 1,87 1,67 1,78 1,00 2,16 1,77 1,80 1,71 1,62 1,96 1,76

Š 7 1,44 1,43 1,45 1,63 1,50 1,50 1,57 1,59 2,11 1,43 1,68 1,91 1,91 1,95 2,00 2,09 1,70 2,00 1,73 1,61 1,59 2,41 2,00 1,64 1,48 1,86 1,73 1,75 1,00 2,00 1,69 1,82 1,48 1,64 1,82 1,66

Š Š 1,48 1,70 1,26 1,54 1,37 1,52 1,41 1,63 1,85 1,56 1,44 1,93 1,63 1,81 2,11 1,67 1,67 2,44 1,59 1,63 1,70 2,56 2,37 1,81 1,56 2,04 2,04 1,78 1,00 2,48 1,71 1,63 1,70 1,78 1,74 1,69

Š š ě 1,50 1,43 1,57 1,63 1,48 1,48 1,48 1,59 2,00 1,59 1,80 1,83 1,59 1,78 2,28 1,91 1,63 1,85 1,54 1,65 1,63 2,28 1,93 1,60 1,46 1,78 1,74 1,72 1,00 1,91 1,66 1,63 1,76 1,54 1,72 1,64

Š ů ý 1,78 1,79 1,77 1,81 1,41 1,77 1,62 1,92 2,26 1,90 1,82 2,14 1,97 2,26 2,13 2,33 2,05 1,77 1,97 2,15 1,97 2,64 2,31 1,85 1,79 2,10 1,95 2,08 1,00 2,15 1,84 1,85 1,92 1,67 1,92 1,88

Š 1,85 2,05 1,65 1,92 1,86 2,11 1,89 1,86 2,08 1,86 1,76 2,22 1,76 2,22 2,54 2,24 2,00 2,65 2,00 2,11 1,97 2,84 2,08 1,96 1,70 1,95 2,11 2,22 1,00 2,78 1,86 1,76 2,14 1,73 1,81 1,96

Š ř ž 2,15 2,19 2,10 2,31 2,00 2,48 2,10 2,48 2,84 2,10 2,19 2,34 2,06 2,32 2,06 2,52 2,26 2,42 1,94 2,71 2,10 3,03 2,35 1,85 1,84 1,84 1,94 2,06 1,00 2,42 2,33 2,35 2,00 2,39 2,58 2,20

Š ň 1,82 1,67 1,97 1,79 1,55 1,79 1,91 1,76 2,12 1,73 1,70 2,07 1,88 2,06 2,42 2,45 2,06 1,79 2,00 2,06 1,76 2,39 1,94 1,71 1,64 1,64 1,88 2,06 1,00 2,03 1,95 2,06 1,85 1,79 2,09 1,87

Š Š 1,76 1,86 1,67 1,67 1,53 1,67 1,61 1,72 2,11 1,56 1,50 2,03 1,78 1,81 2,14 2,17 1,83 2,28 1,81 1,86 1,89 2,50 2,28 1,68 1,44 1,72 1,67 1,78 1,11 2,36 1,76 1,56 1,72 1,81 1,97 1,78

Š 1,00 1,00 1,00 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,50 1,64 1,50 1,00 3,00 1,50 1,00 2,00 1,00 2,00 1,50 2,00 1,50 1,25 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,13 1,00 1,00 1,00 1,50 1,25

Š 2,34 2,32 2,37 2,68 2,37 2,58 2,53 3,00 3,16 2,47 2,68 2,54 1,95 2,32 2,74 3,00 2,84 2,79 2,26 2,58 2,05 3,26 2,16 2,03 2,00 1,68 1,53 2,11 1,00 3,84 2,38 2,47 1,89 2,42 2,74 2,39

Š č 1,22 1,33 1,11 1,43 1,56 1,22 1,33 1,11 2,11 1,22 1,44 1,60 1,44 1,56 2,67 1,56 1,11 1,89 1,44 1,22 1,11 2,11 1,44 1,54 1,67 1,44 1,33 1,67 1,00 2,11 1,33 1,44 1,22 1,33 1,33 1,42

Legenda

Nejlepší hodnocení Průměrné hodnocení Nejhorší hodnocení

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Poznámka: Všechny otázky byly hodnoceny ve stejné stupnici 1 (Nejlepší) až 5 (Nejhorší)

1,00 1,11 1,23 1,34 1,46 1,57 1,69 1,80 1,92 2,03 2,14 2,26 2,37 2,49 2,60 2,72 2,83 2,94 3,06 3,17 3,29 3,40 3,52 3,63 3,75 3,86 3,97 4,09 4,20 4,32 4,43 4,55 4,66 4,78 4,89 5,00

š š

ř č ě ů š ý ř

 
š

Celkové 
vnímání 

organizace

Jak hodnotíte 
fungování organizace 

jako celku?

Doporučil/a byste 
organizaci jako 

dobrého 
zaměstnavatele 
svým známým?

Management    
a systém 

managementu

Jste spokojen/a s 
podporou, které se 

Vám dostává od 
přímého nadřízeného 

při běžné práci?

Jste spokojen/a s 
podmínkami, které 
Vám nadřízený k 
práci vytváří z 

hlediska motivace a 
sdílení informací?

Jste spokojen/a se 
zájmem nadřízeného 

o Vaše názory na 
práci, kterou 
vykonáváte?

Jste spokojen/a se 
způsobem řešení 

problémů a konfliktů 
Vaším nadřízeným?

Dostáváte zpětnou 
vazbu od svého 

nadřízeného mimo 
formální hodnocení v 
běžném pracovním 

vztahu?

Jste spokojen/a se 
způsobem, jakým 
Vám nadřízený 

ukládá a přiděluje 
úkoly?

Máte možnost dávat 
zpětnou vazbu? Je 

Váš přímý nadřízený 
ochoten naslouchat?

Spokojenost     
s pracovními 
podmínkami

Jste spokojen/a s 
možnosti sladit 

pracovní a osobní 
život?

Jste spokojen/a se 
způsobem řešení 

problémů a konfliktů 
Vašimi kolegy?

Dostáváte zpětnou 
vazbu od svých 

kolegů?

Můžete v organizaci 
o všem otevřeně 
komunikovat?

Jste spokojen/a s 
atmosférou na 

pracovišti?

Jste spokojen/a s 
vybavením Vašeho 

pracoviště?

Jste spokojen/a s 
neformálními 

mezilidskými vztahy 
na Vašem pracovišti?

Jste spokojen/a se 
sdílením a kvalitou 
informací na Vašem 

pracovišti?

Jste spokojen/a se 
sdílením zkušeností 

na Vašem pracovišti?

Jste spokojen/a se 
svým finančním 
ohodnocením?

Je pracovní zátěž 
únosná?

Motivace, 
profesní růst 

a rozvoj 
dovedností

Plánujete setrvat ve 
svém současném 

zaměstnání?

Jste spokojen se 
svým odborným 

rozvojem?

Jste spokojen/a s 
možnostmi dalšího 

vzdělávání?

Jste spokojen/a s 
možnostmi 

pracovního postupu 
v rámci Vaší 
organizace?

Jste ochoten/na 
zůstat v zaměstnání 
po pracovní době v 
případě, že se jedná 
o řešení naléhavého 
problému nebo při 
jiných zvláštních 

okolnostech?

Jste spokojen/a s 
finančními benefity 
(stravenky, různé 

druhy příspěvků nad 
rámec mzdy), které 
Vám zaměstnavatel 

nabízí?

Zapojení do 
procesu 

rozhodování, 
zlepšování, 

změn v 
organizaci

Máte možnost 
sdělovat své vlastní 
nápady (inovace)?

Jste spokojen/a s 
mírou odpovědnosti 

(pravomocemi), 
kterou máte?

Zaměstnanci jsou 
podporováni, aby 

předkládali nápady a 
zlepšovací návrhy.

Změny jsou v rámci 
organizace 

implementovány 
prozíravým 

způsobem (s 
ohledem na širší 

dopad).

Celková 
spokojenost

1,82 1,86 1,79 2,04 1,86 2,21 1,71 2,14 2,43 1,93 2,00 2,15 2,64 1,93 2,21 2,29 1,86 2,64 1,71 2,00 1,79 2,21 2,36 1,65 1,36 1,57 1,50 1,86 1,29 2,36 1,96 1,86 1,93 1,93 2,14 1,93

Š 1,81 1,83 1,78 1,86 1,74 1,81 1,77 1,88 2,19 1,87 1,78 2,02 1,84 1,96 2,00 2,20 1,91 1,94 1,87 2,00 1,72 2,72 2,06 1,77 1,57 1,78 1,76 2,03 1,02 2,47 1,77 1,79 1,77 1,59 1,95 1,85

Š 1,71 1,77 1,65 1,75 1,60 1,72 1,68 1,78 2,11 1,69 1,71 2,02 1,80 1,95 2,16 2,08 1,82 2,13 1,81 1,90 1,80 2,59 2,14 1,75 1,57 1,84 1,84 1,94 1,02 2,27 1,83 1,81 1,83 1,73 1,96 1,81

Š 1,98 2,00 1,96 2,28 2,11 2,14 2,14 2,39 2,82 2,07 2,29 2,24 1,79 2,07 2,71 2,54 2,29 2,50 2,00 2,14 1,75 2,89 1,93 1,87 1,89 1,61 1,46 1,96 1,00 3,29 2,04 2,14 1,68 2,07 2,29 2,08

ů ě ž ny, 
ž 1,83 1,89 1,78 2,24 2,11 2,33 2,00 2,33 2,44 2,11 2,33 2,15 2,33 2,11 1,67 2,56 2,00 2,78 1,78 2,11 1,89 2,22 2,22 1,69 1,44 1,56 1,56 1,89 1,44 2,22 2,08 1,89 2,11 1,89 2,44 2,00

ů ě ž 1,80 1,80 1,80 1,69 1,40 2,00 1,20 1,80 2,40 1,60 1,40 2,15 3,20 1,60 3,20 1,80 1,60 2,40 1,60 1,80 1,60 2,20 2,60 1,60 1,20 1,60 1,40 1,80 1,00 2,60 1,75 1,80 1,60 2,00 1,60 1,80

Š Č ř ů 2,21 2,07 2,36 2,22 2,00 2,43 2,14 2,07 2,43 2,29 2,21 2,29 2,07 2,21 1,93 3,43 2,43 2,00 2,00 2,57 2,00 2,57 2,00 1,86 1,79 1,93 1,86 2,50 1,00 2,07 2,02 2,21 1,93 1,64 2,29 2,12

Š
ů 1,83 2,11 1,56 1,60 1,67 1,89 1,44 1,56 1,56 1,78 1,33 1,85 1,78 1,78 1,67 1,44 1,67 2,44 1,78 1,89 1,67 2,56 1,67 1,76 1,11 1,89 1,89 2,00 1,00 2,67 1,58 1,44 2,00 1,33 1,56 1,73

Š Č e 3,25 2,86 3,64 3,64 3,57 3,71 3,71 3,71 3,36 3,43 4,00 2,35 2,43 1,43 1,50 3,29 2,79 2,36 2,43 3,14 1,93 2,50 2,07 2,48 2,29 2,71 2,43 2,57 1,00 3,86 3,38 3,14 3,29 3,50 3,57 3,02

Š 1,80 1,80 1,80 2,30 2,27 2,47 2,27 2,00 2,87 1,93 2,27 1,86 1,47 1,47 1,27 2,33 1,40 1,73 1,47 2,53 1,53 3,13 2,13 1,72 1,33 1,80 1,53 2,20 1,00 2,47 1,77 1,80 1,40 1,87 2,00 1,89

Š 1,00 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,39 1,25 1,00 1,25 1,25 1,00 2,25 1,00 1,50 1,00 2,00 1,75 1,38 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 2,50 1,38 1,25 1,00 1,00 2,25 1,23

Š č 48 1,56 1,67 1,44 1,87 1,89 2,00 1,89 1,44 2,00 2,22 1,67 1,97 2,11 2,00 2,00 1,78 1,78 2,11 1,67 1,78 1,56 2,67 2,22 1,81 1,56 1,89 1,78 2,00 1,00 2,67 1,58 1,56 1,78 1,44 1,56 1,76

Š č 1,85 1,50 2,20 1,87 1,70 1,90 1,90 1,60 1,70 2,00 2,30 1,86 1,40 1,90 1,80 2,30 1,70 1,70 1,60 1,90 1,50 3,00 1,70 1,80 1,80 1,60 1,80 1,90 1,40 2,30 1,63 1,60 1,70 1,60 1,60 1,80

Š 2,08 2,39 1,78 1,87 1,78 1,78 1,61 2,06 2,22 1,78 1,89 2,03 1,61 2,28 1,61 2,17 2,28 2,67 1,94 1,78 1,67 2,61 1,67 1,93 1,56 1,94 1,83 2,39 1,22 2,61 1,82 2,00 1,72 1,33 2,22 1,95

Š č 1,97 1,71 2,24 2,09 1,94 1,76 2,12 1,94 2,65 2,41 1,82 2,11 2,29 1,76 2,00 2,18 2,24 1,59 1,94 1,76 1,82 2,82 2,82 1,75 2,12 1,71 1,71 1,94 1,00 2,00 1,74 1,82 1,88 1,47 1,76 1,93

Š ý 1,50 1,75 1,25 1,21 1,00 1,50 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 2,18 2,25 2,00 3,00 2,00 1,50 2,00 2,25 1,75 1,50 3,25 2,50 1,67 2,25 1,25 1,00 2,00 1,00 2,50 1,56 1,25 1,75 1,25 2,00 1,63

Š ž 1,50 1,67 1,33 1,52 1,00 1,33 1,33 1,33 2,00 2,33 1,33 2,39 2,00 4,00 2,00 1,67 2,67 2,67 2,00 2,33 1,33 3,67 2,00 1,50 1,67 1,67 1,33 2,00 1,00 1,33 1,83 1,33 2,67 1,33 2,00 1,75

Š šť 1,68 2,00 1,35 1,52 1,29 1,41 1,53 1,53 1,88 1,41 1,59 1,81 1,47 2,06 2,12 1,76 1,47 1,59 1,76 1,82 1,65 2,41 1,82 1,54 1,24 1,53 1,47 1,76 1,00 2,24 1,59 1,65 1,59 1,29 1,82 1,63

Š 1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,33 1,00 1,00 1,48 1,33 1,00 1,33 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,67 1,33 1,33 1,00 1,00 1,00 1,00 2,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17

Š č 1,33 1,33 1,33 1,43 1,33 1,17 1,33 1,33 2,17 1,50 1,17 1,50 1,17 1,83 2,17 1,33 1,33 1,33 1,50 1,50 1,50 1,50 1,33 1,22 1,17 1,33 1,33 1,17 1,00 1,33 1,33 1,67 1,17 1,00 1,50 1,36

Š Š 1,80 1,90 1,70 2,00 1,70 1,90 1,90 2,20 2,70 1,70 1,90 2,25 2,00 2,60 2,50 2,70 2,20 1,80 2,20 2,20 1,80 2,60 2,20 1,83 1,90 2,10 2,00 1,70 1,00 2,30 2,08 2,10 2,20 2,00 2,00 1,99

Š ž 1,72 1,68 1,76 1,96 1,68 1,76 1,88 2,16 2,56 1,80 1,88 2,03 1,76 1,84 1,96 2,32 1,88 1,76 1,80 1,84 1,72 3,28 2,12 1,84 1,52 1,96 1,92 2,04 1,00 2,60 1,76 1,88 1,56 1,64 1,96 1,86

Š ý 1,79 1,92 1,67 1,86 1,83 1,75 1,75 2,00 2,42 1,92 1,33 2,17 1,58 2,08 2,33 2,75 1,92 1,83 1,67 2,50 2,17 2,83 2,17 2,01 1,67 1,92 2,25 2,33 1,00 2,92 1,92 1,58 2,00 2,00 2,08 1,95

Š řů 1,67 1,58 1,75 1,40 1,17 1,42 1,33 1,25 1,75 1,58 1,33 2,15 1,75 2,08 2,08 2,08 1,75 2,33 2,00 2,00 2,25 2,75 2,58 1,93 1,33 1,92 2,08 2,25 1,00 3,00 1,63 2,00 1,42 1,50 1,58 1,76

Š 1,17 1,33 1,00 1,24 1,17 1,17 1,33 1,17 1,33 1,50 1,00 1,80 1,50 1,83 2,00 1,67 1,50 2,50 1,67 1,33 1,33 2,33 2,17 1,17 1,17 1,17 1,33 1,17 1,00 1,17 1,29 1,17 1,33 1,17 1,50 1,33

Š š ě 1,87 1,73 2,00 1,87 1,93 1,87 1,60 2,07 1,93 1,93 1,73 1,87 1,93 1,93 2,00 1,93 2,07 1,60 1,93 1,80 1,53 2,13 1,73 1,67 1,53 1,73 1,60 2,07 1,00 2,07 1,53 1,33 1,60 1,47 1,73 1,76

Š 1,39 1,56 1,22 1,38 1,33 1,11 1,33 1,44 1,67 1,56 1,22 1,89 1,89 1,67 2,33 1,56 1,44 2,00 1,56 1,67 1,33 2,78 2,56 1,67 1,33 1,33 1,89 1,78 1,00 2,67 1,44 1,22 1,78 1,22 1,56 1,55

Š ř 1,23 1,18 1,27 1,42 1,36 1,27 1,27 1,45 1,64 1,36 1,55 1,68 1,36 1,64 1,45 1,91 1,64 1,09 1,82 1,27 1,55 2,91 1,82 1,61 1,45 1,64 1,91 2,00 1,00 1,64 1,43 1,64 1,36 1,27 1,45 1,47

Š ř ž 2,15 2,23 2,08 1,91 1,92 1,92 1,69 1,92 2,31 1,92 1,69 2,31 2,00 2,38 2,38 2,46 2,15 1,92 2,31 2,62 2,08 2,77 2,38 1,86 2,08 1,62 1,54 1,85 1,00 3,08 1,96 1,85 1,69 1,85 2,46 2,04

Š š ě 2,30 2,40 2,20 2,35 2,20 2,27 2,13 2,60 2,67 2,33 2,27 2,46 2,33 2,40 2,53 2,93 2,47 2,27 2,33 2,60 2,13 3,00 2,07 1,91 1,60 1,93 1,93 2,13 1,00 2,87 2,07 2,00 1,93 1,93 2,40 2,22

Š 2,50 2,67 2,33 1,90 1,67 1,67 1,67 2,00 3,00 1,67 1,67 2,30 2,33 1,33 1,67 1,67 2,33 4,67 1,33 2,00 1,33 3,33 3,33 2,17 2,33 1,33 1,33 2,67 1,00 4,33 2,50 1,33 2,67 2,00 4,00 2,27

Š 7 1,17 1,11 1,22 1,44 1,22 1,33 1,22 1,33 2,11 1,56 1,33 1,79 1,89 1,67 2,00 2,11 1,22 2,00 1,44 1,56 1,44 2,33 2,00 1,50 1,33 1,33 1,56 1,78 1,00 2,00 1,53 1,78 1,67 1,22 1,44 1,49

Š č 1,23 1,36 1,09 1,45 1,27 1,36 1,36 1,45 1,91 1,45 1,36 1,70 1,36 1,91 1,91 1,64 1,55 1,36 1,82 1,73 1,55 2,00 1,91 1,44 1,18 1,45 1,36 1,64 1,00 2,00 1,52 1,45 1,55 1,45 1,64 1,47

Š č ď 1,42 1,31 1,54 1,58 1,38 1,46 1,54 1,62 1,69 1,62 1,77 2,04 1,62 1,92 2,15 2,54 1,85 2,00 2,00 1,85 1,62 2,85 2,08 1,73 1,31 1,69 1,62 2,15 1,00 2,62 1,67 2,08 1,77 1,23 1,62 1,69

Š č č 1,89 1,89 1,89 1,66 1,61 1,56 1,56 1,78 2,11 1,61 1,39 2,00 2,22 2,00 2,56 1,94 2,00 1,56 1,78 1,72 1,56 2,72 1,94 1,81 1,56 1,83 1,78 2,22 1,00 2,44 1,65 1,78 1,61 1,44 1,78 1,80

Š Š 1,41 1,47 1,35 1,49 1,47 1,41 1,47 1,47 1,76 1,53 1,29 1,80 1,65 1,41 1,88 1,76 1,53 2,29 1,59 1,47 1,47 2,53 2,24 1,61 1,71 1,53 1,65 1,82 1,00 1,94 1,41 1,29 1,47 1,35 1,53 1,54

Š Š č 5 2,23 2,40 2,07 2,40 2,40 2,47 2,40 2,47 2,47 2,33 2,27 2,29 2,07 2,20 2,60 2,33 2,27 2,47 2,13 2,13 2,00 3,07 1,93 1,77 1,40 1,80 1,93 2,00 1,00 2,47 2,32 2,47 2,20 2,07 2,53 2,20

Š šť 1,66 1,81 1,52 1,71 1,55 1,62 1,59 1,90 1,86 1,69 1,79 1,88 1,71 1,76 1,84 1,93 1,66 2,12 1,59 1,83 1,53 2,66 2,09 1,70 1,55 1,79 1,90 1,97 1,00 1,98 1,69 1,71 1,84 1,48 1,74 1,73

Š 1,67 1,67 1,67 1,65 1,33 1,67 1,56 1,44 1,89 1,67 2,00 1,79 1,56 1,67 2,22 1,89 1,56 1,78 1,78 1,78 1,78 1,89 1,78 1,48 1,33 1,44 1,22 1,56 1,00 2,33 1,92 2,33 1,33 2,22 1,78 1,70

Š ž 1,68 1,76 1,60 1,84 1,68 1,68 1,88 1,68 2,48 1,64 1,84 1,98 1,60 1,88 2,36 2,08 1,56 2,28 1,68 1,80 1,84 2,76 1,92 1,72 1,36 1,76 1,80 2,12 1,00 2,28 2,06 2,08 1,88 1,84 2,44 1,86

Š š 1,67 1,69 1,66 1,59 1,48 1,45 1,63 1,54 1,97 1,54 1,51 1,93 1,90 1,88 2,01 1,90 1,67 1,76 1,81 1,79 1,79 2,46 2,25 1,77 1,55 1,85 1,84 1,96 1,06 2,34 1,82 1,73 1,88 1,79 1,90 1,76

Š ž 1,94 2,06 1,81 1,96 1,94 1,94 1,74 2,06 2,35 2,03 1,65 2,21 2,16 1,90 2,16 2,13 2,06 2,52 1,87 2,06 1,94 3,10 2,45 2,05 1,58 2,03 2,10 2,42 1,13 3,06 2,02 1,74 2,23 1,71 2,42 2,04

Š ř 1,64 1,73 1,56 1,67 1,60 1,71 1,67 1,69 1,91 1,56 1,56 2,07 1,64 2,16 2,29 1,98 1,87 2,31 2,13 1,89 2,02 2,44 2,04 1,66 1,49 1,87 1,67 1,78 1,00 2,16 1,77 1,80 1,71 1,62 1,96 1,76

Š 7 1,44 1,43 1,45 1,63 1,50 1,50 1,57 1,59 2,11 1,43 1,68 1,91 1,91 1,95 2,00 2,09 1,70 2,00 1,73 1,61 1,59 2,41 2,00 1,64 1,48 1,86 1,73 1,75 1,00 2,00 1,69 1,82 1,48 1,64 1,82 1,66

Š Š 1,48 1,70 1,26 1,54 1,37 1,52 1,41 1,63 1,85 1,56 1,44 1,93 1,63 1,81 2,11 1,67 1,67 2,44 1,59 1,63 1,70 2,56 2,37 1,81 1,56 2,04 2,04 1,78 1,00 2,48 1,71 1,63 1,70 1,78 1,74 1,69

Š š ě 1,50 1,43 1,57 1,63 1,48 1,48 1,48 1,59 2,00 1,59 1,80 1,83 1,59 1,78 2,28 1,91 1,63 1,85 1,54 1,65 1,63 2,28 1,93 1,60 1,46 1,78 1,74 1,72 1,00 1,91 1,66 1,63 1,76 1,54 1,72 1,64

Š ů ý 1,78 1,79 1,77 1,81 1,41 1,77 1,62 1,92 2,26 1,90 1,82 2,14 1,97 2,26 2,13 2,33 2,05 1,77 1,97 2,15 1,97 2,64 2,31 1,85 1,79 2,10 1,95 2,08 1,00 2,15 1,84 1,85 1,92 1,67 1,92 1,88

Š 1,85 2,05 1,65 1,92 1,86 2,11 1,89 1,86 2,08 1,86 1,76 2,22 1,76 2,22 2,54 2,24 2,00 2,65 2,00 2,11 1,97 2,84 2,08 1,96 1,70 1,95 2,11 2,22 1,00 2,78 1,86 1,76 2,14 1,73 1,81 1,96

Š ř ž 2,15 2,19 2,10 2,31 2,00 2,48 2,10 2,48 2,84 2,10 2,19 2,34 2,06 2,32 2,06 2,52 2,26 2,42 1,94 2,71 2,10 3,03 2,35 1,85 1,84 1,84 1,94 2,06 1,00 2,42 2,33 2,35 2,00 2,39 2,58 2,20

Š ň 1,82 1,67 1,97 1,79 1,55 1,79 1,91 1,76 2,12 1,73 1,70 2,07 1,88 2,06 2,42 2,45 2,06 1,79 2,00 2,06 1,76 2,39 1,94 1,71 1,64 1,64 1,88 2,06 1,00 2,03 1,95 2,06 1,85 1,79 2,09 1,87

Š Š 1,76 1,86 1,67 1,67 1,53 1,67 1,61 1,72 2,11 1,56 1,50 2,03 1,78 1,81 2,14 2,17 1,83 2,28 1,81 1,86 1,89 2,50 2,28 1,68 1,44 1,72 1,67 1,78 1,11 2,36 1,76 1,56 1,72 1,81 1,97 1,78

Š 1,00 1,00 1,00 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,50 1,64 1,50 1,00 3,00 1,50 1,00 2,00 1,00 2,00 1,50 2,00 1,50 1,25 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,13 1,00 1,00 1,00 1,50 1,25

Š 2,34 2,32 2,37 2,68 2,37 2,58 2,53 3,00 3,16 2,47 2,68 2,54 1,95 2,32 2,74 3,00 2,84 2,79 2,26 2,58 2,05 3,26 2,16 2,03 2,00 1,68 1,53 2,11 1,00 3,84 2,38 2,47 1,89 2,42 2,74 2,39

Š č 1,22 1,33 1,11 1,43 1,56 1,22 1,33 1,11 2,11 1,22 1,44 1,60 1,44 1,56 2,67 1,56 1,11 1,89 1,44 1,22 1,11 2,11 1,44 1,54 1,67 1,44 1,33 1,67 1,00 2,11 1,33 1,44 1,22 1,33 1,33 1,42

Legenda

Nejlepší hodnocení Průměrné hodnocení Nejhorší hodnocení

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Poznámka: Všechny otázky byly hodnoceny ve stejné stupnici 1 (Nejlepší) až 5 (Nejhorší)

1,00 1,11 1,23 1,34 1,46 1,57 1,69 1,80 1,92 2,03 2,14 2,26 2,37 2,49 2,60 2,72 2,83 2,94 3,06 3,17 3,29 3,40 3,52 3,63 3,75 3,86 3,97 4,09 4,20 4,32 4,43 4,55 4,66 4,78 4,89 5,00

š š

Pro ú#ely identi'kování pr)"ezov(ch oblastí byly v(-
sledky !et"ení zpracovány ve form% teplotní mapy, 
která zobrazuje jak tematická pozitiva i potenciální 
problémy, tak selektovní v(sledky u ka&dé organi-
zace v porovnání s ostatními za"ízeními.

|%$":$C$(:;<%9/(*,':$"2($(-C+*+A%9+-"'(H$:;-"9$94D(

Osa X hetmapy reprezentuje v(zkumné okruhy, 
osa Y pak jednotlivé !koly. V p"íloze Strategie jsou 
v(sledky p"ilo&eny v kompletní verzi pro ka&dé jed-
notlivé za"ízení. 

.

V(zkumu se ú#astnilo T5T(
#%-C+91%9"D z 58 !kol 

M4^+"$(H$:;-"9$94D(
HD-"$"(.(C#84'(

C+(C#$4+.9/(1+3;
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!C+*+A%9+-"(-(*+:29'*$4/((-(C%1$&+&I

U+,'*(q(#+1'?D(3I(1+C+#2?',+(H$</H%9/(
+-"$"9/:(#+1'?D:�

!C+*+A%9+-"(-(C#+.+H9/(1+3+2

!C+*+A%9+-"(-(A/1%,9/?*%:

!C+*+A%9+-"(-(9$3/1*+2(
*#+2G*D(

_$"%<-*@()*+,I
Zapojeno W(WOp(#+1'?D. Celkem 31 mate"sk(ch !kol, 
21 tematick(ch okruh) dotazování, v#etn% mo&-
nosti dávat komentá"e.

R8*,$19/()*+,I
Zapojeno 5(OWW(#+1'?D. Celkem 17 základních !kol,             
22 tematick(ch okruh) dotazování, v#etn% mo&-
nosti dávat komentá"e.

a+1'?%

V(zkumu se ú#astnilo celkem(7J\\T(#+1'?D z$celko-
vého po#tu 12.137 d%tí. P"i zohledn%ní kvali'kované 
odhadu více d%tí na 1 rodi#e v$za"ízeních -% 98.#$"Y
9+-"(3,/G/(7Tq z$cílové skupiny.

Pr)zkum mezi rodi#i zahrnoval celkem 10 otázek, 
které m%ly identi'kovat oblasti, které jsou pro rodi-
#e rozhodující p"i volb% o$v(b%ru !kolského za"ízení 
a$dále které byly zam%"eny na zintenzivn%ní spolu-
práce mezi rodi#i a$u#iteli. 

i/,?/(H8.;#I

(! k$doprav% do !koly i$!kolky volí primárn% auto 
a$mo&nost dojít do !koly p%!ky, 
(! nejvíce informací dostávají rodi#e o$ d%ní ve 

!kole prost"ednictvím sv(ch d%tí, jako druh( 
nejv(znamn%j!í kanál jednozna#n% dominují 
www stránky,
(! v(borná komunikace a$ spolupráce se !kolou, 

pota&mo s$u#iteli, 
(! ocen%ní faktu, &e !kola podporuje vhodnou 

komunikaci mezi d%tmi navzájem,
(! pozitivní hodnocení "e!ení kon0ikt) ve t"ídách 

mezi &áky a$komplexní roli u#itele, 
(! preference exkurzí a$práci na projektech,
(! rodi#e by nejvíce ocenili, pokud by se na !kole 

otev"ely sportovní, v%decké a$jazykové krou&ky,
(! zam%"ení pozornosti na opat"ení sm%"ující 

k$v%t!ímu zapojení rodi#) do chodu !koly/!kolky 
(p". realizace anket apod.),
(! rodi#e by takté& uvítali v%t!í rámci p"ehled 

o$ sm%"ování !kolství v$ Pardubicích, jaké má 
m%sto rozvojové/investi#ní plány, jaké která 
!kola nabízí programy pro aktivity, apod.,
(! roli !kolky vidí rodi#e zejména v$ sociální 

interakci dít%te (kamarádství), dále v$p"íprav% 
na vstup do základní !koly a$ roli !kolky jako 
partnera pro v(chovu,
(! preference ro#ních náklad) na krou&ek se 

pohybuje v$ rozmezí 1.000K# (49,7% rodi#)) 
a$#ástky do 3.000 K# (28,9% rodi#)).

Tp(q(rodi#) uvádí, &e mohou 
bez problému komunikovat 
s$u#iteli zále&itosti jejich dít%te

TL(q rodi#) uvádí, &e jejich dít% 
chodí do mate"ské !koly rádo

p[(q rodi#) si myslí, &e je 
mate"ská !kola otev"ená k 
p"ipomínkám od rodi#)

\5(q rodi#) si myslí, &e má 
reálnou mo&nost podílet se na 
chodu mate"ské !kolky a$její 
budoucnosti

!#+.989/(Rr($(_r(
H(C+^,%12(#+1'?D

T7(q(rodi#) je spokojeno 
s$informováním o$d%ní ve !kole

TW(q rodi#) vnímá komunikaci 
mezi pedagogy !koly a$rodi#i 
jako respektující, partnerskou 
a$profesionální

pp(q rodi#) by doporu#ilo 
základní !kolu jin(m rodi#)m

LO(q rodi#) si myslí, &e má 
reálnou mo&nost podílet se 
na chodu základní !koly a$její 
budoucnosti
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LJW((0+1C+#$(#+H.+A%(
x%$1%#-^'C2(C<'(</H%9/(
Ve!ker(ch v(sledk) a$cíl) se ve !kole dosahuje p"es 
lidsk( potenciál, proto je systematické a$správné ve-
dení lidí a$t(m) – leadership - klí#ov(m a$zásadním 
faktorem kvalitního managementu !koly. 

Ti nejlep!í "editelé jsou nejen dobr(mi lídry, ale sou-
#asn% tuto dovednost systematicky p%stují u$sebe 
i$u$sv(ch spolupracovník).  

Leadership má obrovsk( dopad na morálku, moti-
vaci, stress, uspokojení z$práce, produktivitu a$v(-
konnost. Slab( “leader” stojí organizaci peníze a$má 
negativní dopady na osobní zdraví a$ psychickou 
pohodu zam%stnanc).

x%$1%#-^'C( A%( A%19+12)%( 9%A1D,%G'";A)/( Z$*"+#F(
*"%#B(</1/(H:;9I($EH,%C)2A%(+#&$9'H$4'J

Ve snaze o$vytvo"ení podmínek nutn(ch pro kvalitní 
práci u#itel) bude podpo"eno posílení leadershipu 
"editel) !kol. 

LJ5(PH1;,8.89/(.E:$9$G%#Y
-*B4^(*+:C%"%94/4^($E#+,/4^
Pro nastavení cíl) a$sm%r) vzd%lávání mana&er) vy-
cházíme z$predikce v(voje rolí. Ty to následn% budou 
základem pro systémovou podporu vzd%lávní.

PI./A%A/4/(-%(#+,%

(! Delegování

Iniciujeme vznik  vzd%lávacího programu pro ve-
doucí pracovníky, kter( se zam%"í na nové trendy 
v$oblasti "ízení organizací ve"ejné správy (zejména 
pro oblast !kolství). 

Chceme posilovat kompetence a$ znalosti na!ich 
mana&er), kte"í stojí v$první linii p"i modernizaci 
!kolství.

LJ7((!9'G+.89/($1:'9'-"#$"'.9/(
H8";G%

Nezbytn(m p"edpokladem úsp%chu je ú#inná cen-
trální podpora dostupná pro ka&dou !kolu, "edite-
le, u#itele i$&áka. V$tomto ohledu je zcela zásadní 
zajistit koncentraci odborn(ch kapacit v$ území, 
jejich& cílem bude p"edev!ím poskytovat a$ koor-
dinovat metodickou podporu !kolám, podporovat 
jejich spolupráci, vzájemnou komunikaci a$sdílení 
zku!eností. 

I$p"es skute#nost, &e v%t!ina administrativní zát%&e 
je na z"izovatele !kol p"ená!ena od nad"ízen(ch 
správních orgán), budeme usilovat o$ co nejni&!í 
faktickou zát%& pracovník) !kol.

Z"izovatel zajistí !kolám systémovou podporu na-
p"íklad formou aplikací, které mohou !koly spole#n% 
vyu&ívat. Nap". aplikace pro organizaci zápisu do M. 
a$Z., spole#nou spisovou slu&bu apod.

LJ(]%1'"%,(A$*+(:$9$G%#()*+,I
Rozvíjí znalosti vedoucí k$zaji!t%ní pln%ní stá-
vajících slu&eb a$podpory pro obsluhu proces)
(! Vyjednávání

Balancování se zdroji, vyhledávání podpory, 
pé#e o$zdroje (zam%stnance) pro zaji!t%ní slu&eb
(! Inovátor

Zam%"uje se na anal(zu stávajících mo&ností 
a$hledání nov(ch zp)sob) "e!ení
(! Implementátor

Stejnou pozornost v%nuje napl*ování cíl) jako 
jejich nastavování

c21+24/(#+,%

(! Vyprav%#
Na základ% komunikace p"íklad) bourá sou#as-
né hranice a$motivuje k$nov(m cestám
(! Hleda# zdroj)

Sna&í se vyu&ít schopnosti #len)m t(mu, které 
tito nepou&ívají v$rámci stávajících rolí
(! Systémov( architekt

Je schopen pr)b%&n% pracovat v$mnoha rovinách 
místního prost"edí, které se m%ní nejen v$#ase
(! Pr)vodce

Ukazuje cestu a$ mo&nosti, nechá své lidí aby 
sami na!li zp)sob jak dosáhnout cíle

Stejn% tak, jako se vyvíjí mana&erské role, dochází 
k$pot"eb% zm%ny dovedností, kompetencí a$hodnot.

>+.@F(?/:(18,(./4%(92"9@(*+:C%"%94%

(! sí-ování
(! t(mová práce
(! zapojení stakeholder)
(! spolupráce
(! sociální média
(! big data uva&ování
(! design thinking
(! storytelling
(! inovativnost
(! vnímavost
(! vynalézavost
(! obratnost
(! odvaha

AQE leadership framework, 2020

=>;4+(A'9@^+(A%(v<%19'4".+($E9;4+(
H4%,$(A'9@^+(3I#+*#$4'%J(N<%1Y

9'4".+(:2-/(3B"(.E*$G1@:F(1+3<%(
</H%9@:(-"8";F(3I#+*#$4'%(A%(9%)";-"/(

*$G1@^+K
- Karel Havlí#ek Borovsk(
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OJW((c21+.8.89/(+#&$9'H$?9/(
*2,"2#I

Velmi v(znamn(m #initelem je v$organizacích #asto 
opomíjená organiza#ní kultura. Organiza#ní kultu-
ra zahrnuje pracovní prost"edí i$vztahy ostatních 
pracovník). 

Posílení organiza#ní kultury !koly umo&ní inovovat 
komunika#ní mo&nosti a$ zlep!í schopnost sdílet 
spole#nou kulturu a$ hodnotov( systém v$ rámci 
!koly. Dojde tak k$zaji!t%ní kvality stylu "ízení, ve-
dení lidí, stanovování cíl) a$plánování. Nastavení 
organiza#ní kultury pomáhá d%tem i$zam%stnanc)m 
identi'kovat se se !kolou. Jednotlivé metody pro 
posílení organiza#ní kultury budou zakomponovány 
do dlouhodob(ch strategií !kol. 

V$rámci vstupního m%"ení klimatu !kolsk(ch organi-
zací, které prob%hlo v$roce 2019 prob%hlo ve v!ech 
Z. a$M. m%"ení klimatu.v$organizaci. 

V(sledky !et"ení ukazují na vysokou úrove* organi-
za#ní kultury. P%(.)%4^(-,%1+.$9B4^(C$#$:%"#%4^(
9%3I,I(HA')";9I(̂ +19+"I(9'G)/(9%G(p6qJ((viz. p"ílo-
hy m%"ení  !et"ení spokojenosti zam%stnanc)).

OJ5((0+1C+#$(4%,+G'.+"9/^+(
.H1;,8.89/F(:%9"+#'9&2(
$E*+2?'9*2(C%1$&+&D
Vzd%lávání sv(ch pedagog) plánuje ka&dá !kola 
samostatn%. Jako z"izovatel jsme v!ak schopni za-

Umo&ní u#itel)m osvojit si kompetence, tedy zna-
losti, dovednosti a$ postoje v$ jejich provázanosti 
a$ komplexnosti, které vyu&ijí v$ osobním, ob#an-
ském i$profesním &ivot%. 

OJL((PI".+<%9/(3%HC%?9@^+(
C#+-"<%1/(.%()*+,84^
Pro zachování dobrého klimatu ve !kolách je pro 
zam%stnance I$ d%ti d)le&it( pocit bezpe#í. Syste-
matickou podporou prevence rizikového chování 
na základních !kolách mohou u#itelé I$ d%ti získat 
v%t!í d)v%ru, &e se mají p"i "e!ení obtí&n(ch situací 
kam obrátit, &e lze najít "e!ení. 

Podporou ze strany z"izovatele je udr&ení stávají-
cího nastavení !kolních psycholog) v$ základních 
!kolách, p"i#em& psycholog m)&e pracovat jak 
s$jednotliv(mi d%tmi, tak s$kolektivy t"íd, ale I$s$u#i-
teli a$ rodi#i. Psychologové jsou nedílnou sou#ástí 
!kolních poradensk(ch pracovi!- pardubick(ch zá-
kladních !kol. Zárove* m%sto 'nan#n% podporuje 
projekty zam%"ené na prevenci sociáln% patologic-
k(ch jev), tak realizaci kompletních preventivních 
program) v$n%kter(ch Z..

OJO((0+1C+#$(:%H'&%9%#$?9/(
-C+,2C#84%(
Mezigenera#ní setkávání a$u#ení se d%je cel( &ivot 
a$  je zp)sobem celo&ivotního u#ení. . Odehrává se 
#asto práv% v$ organizacích, kde se setkávají r)z-
né v%kového kategorie. Mezigenera#ní spolupráci 
podporujeme zejména formou projektu, ve kterém 
senio"i jako dobrovolníci pomáhají v$ mate"sk(ch 
!kolách.

Jin(m p"íkladem m)&e b(t spolupráce mezi peda-
gogy ve !kolách, kdyzku!en%j!í u#itel m)&e vést 
za#ínajícího u#itele a$ p"edat mu své zku!enosti 
a$cenné rady. 

Naopak za#ínající u#itelé mohou p"iná!et inovativ-
ní p"ístupy a$ neot"elé nápady, které budou !kolu 
dále rozvíjet.

jistit v$p"ípad% pot"eby seminá" tzv. na míru p"ímo 
na aktuální téma. 

Vzd%lávání je rovn%& st%&ejním tématem projektu 
Místní ak#ní plán rozvoje vzd%lávání v$ORP Pardu-
bice II. V$ roce 2019 prob%hlo celkem 14 tematic-
k(ch vzd%lávacích kurz) pro u#itele. Kurzy budou 
probíhat v$rámci tohoto projektu a& do roku 2022, 
kdy projekt kon#í. Témata pro vzd%lávání zde navr-
hují odborné pracovní skupiny na základ% zji!-ová-
ní pot"eb ze !kol i$Místního ak#ního plánu rozvoje 
vzd%lávání v$ORP Pardubice II prob%hlo v$roce 2019 
celkem 14 tematick(ch vzd%lávacích kurz) pro u#i-
tele. 

Pro dal!í období chceme pozornost sm%"ovat 
i$vzd%lávání nepedagogick(ch pracovník).

OJ7((R$.81;9'('9+.$"'.9/4^(
:%"+1($EZ+#%:(C#84%
Podpo"íme !koly v$inovativních metod ve vzd%lává-
ní. Pom)&eme !kolám zajistit moderní technologie, 
aby si u#itelé mohli osvojit pot"ebné kompetence 
pro moderní vzd%lávání a$ reagovat na m%nící se 
vzd%lávací pot"eby &ák).

Speciální pozornost budeme v%novat u#itel)m 
a$pedagogick(m leader)m. Ti toti& p"edstavují klí-
#ové aktéry plánovan(ch prom%n vzd%lávání. Posí-
líme vzd%lávací systém, aby byl schopen vyrovnat 
se s$vn%j!ími zm%nami a$0exibiln% reagovat na m%-
nící se vzd%lávací pot"eby &ák). 

Systém bude vyu&ívat moderní technologie pro do-
sa&ení nov% stanoven(ch cíl) vzd%lávání. 

OJ(a+H.+A(C#+Z%-'+9$,'"I(H$:;-"9$94D(
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Správa !koly znamená otev"ení komunikace 
a$sm%"ování !koly také sm%rem k$rodi#)m a$dal!ím 
subjekt)m. 
 Aktivní p"ístup !kol k$rodi#)m je základem úsp%chu, 
p"i#em& budou mít ob% strany jasn% p"ehled o$tom, 
kam a$pro# !kola sm%"uje a$budou se na jednotliv(ch 
procesech spole#n% podílet.
Ka&dá !kola po"ádá komunitní akce s$rodi#i a$ve"ej-
ností, #asto i$se zapojením p"íslu!ného m%stského 
obvodu. Po"ádají se dny otev"en(ch dve"í. Spoko-
jenost rodi#) je v(znamn(m faktorem ovliv*ující 
rozhodování o$dal!ím sm%"ování !kolství. Zárove* si 
v!ak uv%domujeme, &e !kola v$dne!ní dob% p"ebírá 
mimo vzd%lávací role i$roli v(chovnoua &e Balanco-
vání mezi t%mito dv%ma rolemi je nekon#ící proces.

Zodpov%dnost vzd%lávací instituce za kvalitu po-
skytovan(ch slu&eb a$v(sledk) vzd%lávání sm%rem 
ke z"izovatel)m, sponzor)m, !kolské rad%, rodi#)m 
atd. umo&ní získat !kole vn%j!í zp%tnou vazbu a$pro-
vád%t zm%ny a$inovace dál uvnit" !koly. Otev"enost 
!koly je jako d)le&it( faktor vnímán i$z$pohledu &ák), 
kte"í cht%jí chodit do !koly, na kterou jsou hrdí. 

Vytvo"íme-li u$&ák) vztah k$místu, kde &ijí, jsou více 
naklon%ni tomu n%co pro n%j ud%lat. Aktivní ob#an-
sk( &ivot co nejv%t!ího po#tu lidí je patrn% jedin( 
spolehliv( zp)sob, jak zlep!it pom%ry ve svém bez-
prost"edním okolí, obci, regionu i$celé zemi.

\JW((0,$"Z+#:$(C#+(.H1;,8.89/(
Komunikace mezi r)zn(mi skupinami aktér) (na-
p"íklad centrálními a$regionálními institucemi ve-
"ejné správy, !kolami, zam%stnavateli, rodi#i atd.) 
umo&ní sdílet nejen zku!enosti a$aktuality, ale také 
umo&ní vybudovat vzájemn( respekt a$pochopení.  
Platforma pro vzd%lávání vznikla v$rámci projektu 
MAP ORP Pardubice I$a$je ur#ena pro rychlou vzá-
jemnou v(m%nu informací mezi d)le&it(mi subjekty 
ve vzd%lávání o$jejich aktuální #innosti. 

Pravidelnou komunikaci na bázi této platformy 
chceme udr&et i$ po skon#ení projektu MAP ORP 
Pardubice II

\J5((R$C+A%9/(*+:29'"(( ( (
$E,+*8,9/4^($*"@#D
Zapojení vn%j!í #initel) jako jsou práv% r)zné komu-
nity i$lokální akté"i, znamená pro !kolu získání dal!í 
zp%tné vazby z$vn%j!ího prost"edí a$sou#asn% tak 
bude !kola vedena jako u#ící se organizace, která 
je schopna napl*ovat pot"eby nejen sv(ch &ák) ale 
i$vn%j!ích aktér).

Zárove* !kola ve své #innosti zohled*uje  pot"eby 
své vlastní komunity. Jedná se o$proces získávání 
znalostí, dovedností a$ postoj), které jsou spjaté 
s$&ivotem v$místní komunit% a$jeho speci'ky.

Vytvo"íme-li u$&ák) vztah k$místu, kde &ijí, jsou více 
naklon%ni tomu n%co pro n%j ud%lat. Aktivní ob#an-
sk( &ivot co nejv%t!ího po#tu lidí je patrn% jedin( 
spolehliv( zp)sob, jak zlep!it pom%ry ve svém bez-
prost"edním okolí, obci, regionu i$celé zemi.

\J7((d9&$G+.$9+-"(#+1'?D(
Budeme usilovat o$v%t!í zapojení rodi#). V%t!ina 
rodi#) chce to nejlep!í pro svoje d%ti – jak ve vzd%-
lávání, tak ve v!em ostatním. To znamená kvalitní 
!kolu, pravidelné, d)v%ryhodné a$dostupné infor-
mace o$!kole a$dopadu !koly na svoje d%ti, infor-
mace o$pokroku sv(ch d%tí, o$problémech, zejména 
v%d%t jak mohou svému dít%ti pomoci. 

Proto m%sto z"izuje !kolské rady jako místa, kde 
mohou rodi#e uplatnit své zájmy, zku!enosti 
a$ochotu se aktivn% anga&ovat.

.kolská rada slou&í mnoha cíl)m. T%mi jsou nap". 
podpora demokracie, spolupráce stakeholder) na 
lokální úrovni, ob#anská kontroly, profesní posílení 
u#itel) ve správ% !koly, zp%tná vazba od u&ivatel) 
vzd%lávání (&ák), rodi#)), partner), z"izovatele, 
rozvoj kvality ve vzd%lávání, tvorba spole#né vize 
ve !kole, prevence kon0ikt), posílení princip) de-
centralizace, apod.

Aktivity v$rámci !kolsk(ch rad budou monitorová-
ny a$dobrá praxe bude mezi jednotliv(mi !kolami 
sdílena.

\J(!C+,2C#84%(-%(H8A:+.B:'(-*2C'9$:'
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LJW(0+1C+#$(#+H.+A%(x%$1%#-^'C2(C<'(</H%9/(
4.1.1 Vytvo"ení Leadership akademie pro "editele MrU!

4.1.2 Zavedení Leadership akademie do praxe MrU!

LJ5(PH1;,8.89/(<%1'"%,D(.E:$9$G%#-*B4^(*+:C%"%94/4^(
$E#+,/4^
4.2.1 Zaji!-ovat tandemov( mentoring a$kou#ink za#ínajících "editel) MrU!

LJ7((!9'G+.89/($1:'9'-"#$"'.9/(H8";G%
4.3.1 Pou&ívat spole#nou online aplikaci pro zápis do M. MrU!

4.3.2 Pou&ívat spole#nou online aplikaci pro zápis do Z. MrU!

4.3.3 Zavád%t hostovanou elektronickou spisovou slu&bu MrU!F(MQh

OJW((c21+.8.89/(+#&$9'H$?9/(*2,"2#I(
5.1.1 M%"ení spokojenosti zam%stnanc) MrU!

OJ5((0+1C+#$(4%,+G'.+"9/^+(.H1;,8.89/F(:%9"+#'9&2(
$E*+2?'9*2(C%1$&+&D
5.2.1 Zajistit vzd%lávací akci dle pot"eby pardubického !kolství MrU!

OJ7((R$.81;9/('9+.$"'.9/4^(:%"+1($EZ+#%:(C#84%
5.3.1 V(m%na zku!eností mezi pedagogy a tvorba p"íklad) dobré 
praxe

MrU!

OJL((PI".+<%9/(3%HC%?%9@^+(C#+-"<%1/(.%()*+,84^
5.4.1 Podpo"it ve !kolách  prevenci rizikového chování MrU!
5.4.2 Podpo"it zapojení !kol do preventivních projekt) MrU!F(M!P

5.4.3 Podpo"it realizaci ucelen(ch preventivních program) ve !kolách MrU!F(M!P

5.4.5 Udr&et stávající systém !kolních psycholog) v$Z. MrU!F(M!P

OJO((0+1C+#$(:%H'&%9%#$?9/(-C+,2C#84%
5.5.1 Podpo"it mezigenera#ní spolupráci na bázi dobrovolnictví MrU!

\JW((0,$"Z+#:$(C#+(.H1;,8.89/
6.1.1 Umo&nit vstup komunit a lokálních partner) do Platformy pro 
vzd%lávání

MrU!

\J5((R$C+A%9/(*+:29'"($E,+*8,9/4^(C$#"9%#D
6.2.1 Umo&nit vstup komunit a lokálních partner) do Platformy pro 
vzd%lávání

MrU!

\J7((d9&$G+.$9+-"(#+1'?D
6.3.1 Podpora #inností !kolsk(ch rad s sdílení dobré praxe MrU!

* v !ástkách bez DPH
Harmonogram pln"ní díl!ích Aktivit bude ro!n" aktua-
lizován prost#ednictvím Ak!ního plánu, s dopadem na 
rozpo!tu m"sta pro p#íslu$n% kalendá#ní rok.

>8*,$1If

Interní #innost #i drobné a& do 200.000 K#

Nízké od 200.000 K# - 2.000.000 K#

St"ední od 2.000.000 K# - 6.000.000 K#

V(znamné od 6.000.000 K# do 30.000.000 K#

Strategické nad 30.000.000 K#



MC$"<%9/

7. Motiva#ní prost"edí a$spole#né   

 vzd%lávání

8. Inovativní a$kreativní vzd%lávání

9. Rozvoj kompetencí u$d%tí

Q91'.'128,9/($E:+"'.2A/4/(
C</-"2C(*E1;"%:($(G8*D:

0#'+#'"$
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i$,)/(-:;<+.89/(
.H1;,8.89/(
+áci, kte"í se dnes ve !kolách vzd%lávají, se v(razn% 
li!í od p"edchozích generací. Spole#n(m socializa#-
ním znakem této generace je p"edev!ím vyu&ívání 
digitálních technologií a$naprosto neomezen( p"í-
stup k$ohromnému mno&ství informací, které je ale 
t"eba kriticky hodnotit a$dále s$nimi pracovat. 

Dlouhodobé trendy vedou k$nutnosti transformo-
vat nejen vzd%lávací prost"edí, ale také vzd%lávací 
obsahy i$zp)soby jejich p"edávání. Vzd%lávání ve 
smyslu práce se znalostmi se zam%"uje mén% na 
jejich memorování a$soust"edí se více na jejich po-
chopení, vyu&ití a$vzájemné provázání, rozvoj gra-
motností a$zvy!ování kompetencí. U#itelé nebudou 
soust"e2ovat primární pozornost jen na obsahovou 
znalost p"edm%t) a$pam%tní reprodukci, ale zam%"í 
se rovn%& na náro#n%j!í úkoly vy&adující hlub!í po-
rozum%ní a$praktickou aplikaci. 

+áci musí um%t na v(zvy sou#asné doby a$zejména 
budoucnosti reagovat, a$proto jim spole#n% pom)-
&eme v$tom, aby byli schopni znalosti, dovednosti, 
postoje a$hodnoty získané ve !kole i$mimo ni sku-
te#n% pou&ít a$vyu&ít.

S$v(!e uveden(m souvisí nutná pot"eba inovovat 
obsah a$zp)sob vzd%lávání na v!ech jeho stupních.  
Jako z"izovatel m)&eme podpo"it tuto zm%nu tím, 
&e ve !kolách pom)&eme vytvo"it podmínky pro 
rozvoj digitálního vzd%lávání v!ech &ák) a$u#itel) 
s$cílem zv(!it úrove* jejich kompetencí v$oblastech 
u&ívání digitálních technologií, informatického my-
!lení a$digitální gramotnosti. 

Podpo"íme !koly ve vytvá"ení prost"edí, které bude 
motiva#ní, zárove* p"átelské a$bezpe#né. B%&n% se 
dnes d%ti ve !kole setkávají s$rozmanitostí kulturní 
i$sociální, mají spolu&áky se zdravotním posti&ením 
nebo znev(hodn%ním. 

>$)/:( 4/,%:( A%( 1+-"$"%?98( C+1C+#$( -C+,%?Y
9@^+( .H1;,8.89/( .)%4^( 1;"/. Chceme nabízet 

rozmanitost vzd%lávacích mo&ností a$sm%r), pod-
po"it zdrav( &ivotního styl ve !kolách a$rozvoj soci-
álních dovedností a$morálních hodnot d%tí. Zárove* 
chceme podpo"it rozvoj ob#ansk(ch kompetencí 
tím, &e umo&níme participaci d%tí a$ mláde&e na 
&ivot% ve m%st%.

Zam%"íme se na posilování polytechnické gramot-
nosti d%tí a$ &ák). Budeme podporovat technické 
my!lení, pomáhat vytvá"et a$'xovat správné pra-
covní postupy a$návyky, rozvoj spolupráce, vzájem-
nou komunikaci a$podporovat touhu tvo"it a$práci 
zdárn% dokon#it.

Podstatná je té& mediální gramotnost, schopnost 
uva&ovat o$ sob%, ú#inn% nakládat s$ #asem a$ in-
formacemi, spolupracovat v$t(mech a$disponovat 
pov%domím o$rozmanitosti a$kulturních identitách 
v$Evrop% a$ve sv%t%.

PBH*2:(:%H'(G8*I
Do pr)zkumu bylo zapojeno(L(W65(G8*D 5. a& 9. t"íd., 
tedy 86% v!ech. V(zkumu se ú#astnily v!echny 
základní !koly, bylo mo&né srovnat v(sledky i$mezi 
sebou. Data budou slou&it jako základ pro sledování 
budoucích trend). Mezi klí#ové poznatky v(zkumu 
pat"í následující:

(! Velk( zájem d%tí o$zapojení do v(zkumu
(! Up"ímnost a$otev"enost odpov%dí
(! Reáln( pohled  d%tí na d%ní ve !kole
(! Oce*%ní u#itel) a$jejich #innosti
(! Vnímání problém) v$chování sv(ch spolu&ák)

p5(q &ák) je rádo, &e 
m)&e chodit práv% !koly, 
do které chodí

[T(% &ák) se cítí ve !kole 
bezpe#n%

[\(q &ák)m se líbí pro-
st"edí ve !kole

\T(q &ák) si cení toho, &e 
se u#itelé sna&í   o$to, aby 
pro n% bylo u#ení zajímavé

\5(q(&ák) pova&uje za 
vhodné pou&ívání mobil) 
jen o$p"estávkách, WTq 
&ák) je proti mobil)m 
zcela

pO(q &ák) vnímá !anci 
uplatnit ve !kole své zájmy 
a$schopnosti

Pouze L[(q &ák) si my-
slí, &e se jejich spolu&áci 
chovají k$u#itel)m p%kn% 
a$s$úctou

\L(q &ák) nejvíce na 
!kole oce*uje akce, které 
!kola po"ádá, své spolu-
&áky pak \Oq 

U+9"%V"
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wordcloud "celkové vnímání $koly", 2020

P9/:$9@(.,$-"9+-"'(2?'"%,%
V(borné hodnocení od sv(ch student) dostávají 
u#itelé. Pro v%t!inu jsou z$nich kamarádi, jsou vtipní 
a$spravedliví. Jedná se o d)le&itou zp%tnou vazbu 
&ák) pro své u#itele, kte"í #asto vykonávají svou 
práci jako poslání. 

}84'
X%,*+.@(.9/:89/()*+,I
Nej#ast%j!í pojmy jsou velmi pozitivní, negativní 
hodnocení je uvád%no jen velmi z"ídka, stejn% tak 

PBH*2:2(-%(
v?$-"9',+(LJW65(G8*D(

OJ($G(TJ("</1I(
W["'(H8*,$19/4^()*+,

jako neslu!né v(razy. V(sledky celkového vnímání 
!koly ze strany &ák) v(znamn% korelují s$v(sledky 
!et"ení spokojenosti zam%stnac) i$ !et"ení 
spokojenosti rodi#) &ák) základních !kol. +áci 
vnímají svou !kolu je skv%lou, se super kamarády 
a$dobr(mi u#iteli. 

wordcloud "vnímané vlastnosti u!itele", 2020
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d*"'.'"I()*+,

Na základ% shromá&d%n(ch v(ro#ních zpráv základ-
ních a$ mate"sk(ch !kol z"izovan(ch Statutárním 
m%stem Pardubice byly analyzovány a$ následn% 
porovnány ve!keré aktivity, které jsou jednotliv(mi 
organizacemi realizovány. Jedná se p"edev!ím o$ak-
tivity, které jsou organizovány nad rámec b%&n(ch 
vzd%lávacích #inností !kol.

.kolní aktivity byly rozt"ízeny do n%kolika kate-
gorií podle klí#ov(ch charakteristik (podrobn%j!í 
srovnání je uvedeno v$p"íloze). Vzniklo tak n%kolik 
skupin aktivit, ke kter(m bylo zaznamenání, zda je 
jednotlivé základní a$ mate"ské !koly realizují. V(-
sledky jsou pak znázorn%ny dále v$diagramech.

Z$v(sledk) je patrné, &e !koly z"izované  jsou v$po-
"ádání mimo"ádn(ch a$ mimo!kolních akcí nad rá-
mec b%&ného vzd%lávání velice aktivní a$ zaji!-ují 
pro &áky #innosti, aktivity a$ akce pro jejich kom-
plexní rozvoj. Jen v(jime#n% se setkáváme s$p"ípa-
dy, &e n%která ze !kol nerealizuje aktivity v$n%které 
z$agregovan(ch oblastí. 

}84'(.E#8:4'(+"%.<%9B4^(
+"8H%*(.%,:'(*.'"+.$,'(
$*"'.'"IF(*"%#@()*+,$(
+#&$9'H2A%(9$1(#8:%4(
3;G9@(.B2*IJ(

hI"+(A1+2(.E-+2,$12(
-EA%A'4^(C<%1-"$.+2(
+E^#$.@($EH83$.9@(Z+#:;(
.B2*IJ

d*"'.'"I(H8*,$19/4^()*+, d*"'.'"I(:$"%<-*B4^()*+,

d9$,IH+.$9@(H8*,$19/($(:$"%<-*@()*+,I

Z. Ohrazenice, Z. Bene!ovo nám%stí, Z. Pola-
biny, Z. Josefa Ressla, Z. Spo"ilov, Z. Sta*kova, 
Z. Studánka pod Zahradami, Z. .tefánikova, Z. a 
M. A. Krause, Z. Polabiny, M. Kyti#ka, M. Korálek, 
M. Mlad(ch, M. Mot(lek, M. Ratolest, M. Win-
trova, M. ,ty"lístek, M. Hostovice, M. Koní#ek, 
M. Dra&kovice, M. Kamínek, M. Erno Ko!-ála, M. 
Klubí#ko, M. Bene!ovo nám%stí, M. Bro&íkova, 

M. Doubek, M. Ducha, M. Kamarád, M. Lentil-
ka, M. Na T"ísle, M. Ohrazenice, M. Pastelka, M. 
Raisova, M. Rosice nad Labem, M. Sluní#ko, M. 
náb"e&í Závodu míru, M. Zvone#ek

Ke dni zpracování nebyly k dispozici všechny 
výroční zprávy.
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[JW((_+"'.$4%(C#+(v-C;)9@(G8*I
Je dlouhodob% dokázáno, &e ve !kolství nejsou 
dostate#n% vyu&ívaná podp)rná opat"ení pro práci 
s$nadan(mi &áky, co& m)&e souviset s$p"etí&ením 
nebo !patn(m metodick(m vedením !kolních po-
radensk(ch pracovi!-, která aktivn% nevyhledávají 
nadané &áky a$studenty. 

Z"izovatel m)&e ve spolupráci se !kolami pomoci 
rozvoji nadan(ch "ák) souborem r)zn(ch opat"ení. 
(revize metodického vedení !koly, 'nan#ní podpora 
rozvoje nadan(ch a$ mimo"ádn% nadan(ch &ák), 
vzd%lávací akce pro u#itele pracující s$ nadan(mi 
&áky, motivace ve"ejn(m oce*ování úsp%!n(ch 
&ák)).

[J5((0+1C+#$(*2,"2#9;F(-+4'8,9;(
$EH1#$.+"9;(H9%.B^+19;9B4^(
-*2C'9(
Opat"ení se t(ká oblasti sni&ování nerovností, kde 
je cílem nap"íklad zjednodu!ení podp)rn(ch pro-
gram) pro sociáln% znev(hodn%né &áky nebo pod-
pora p"echodu &ák) ze základní na st"ední !kolu. 
Vybrané projekty m%sta, které v$ sou#asnosti rea-
lizujeme:
(! podpora integrace cizinc) na lokální úrovni
(! ob%dy pro d%ti
(! ob%dy do !kol
(! podpora bezbarierovosti
(! podpora pro u#itele - práce s$diabetikem 

a$epileptikem
(! a$jiné

[J7((0+1C+#$($*"'.'"(C#+(H1#$./(
1;"/
Úsilí v%nované zdraví d%tí a$&ák) není nikdy dosta-
te#né. Mimo investice do sportovního zázemí se 
v%nujeme "ad% podp)rn(ch program).

Ve spolupráci se !kolami jsou vytipovány vhodné 
preventivní aktivity, které pomáhají p"edcházet 
nebo v#as "e!it #asto se opakující zdravotní obtí&e 
u$d%tí. 

M%sto podporuje screening logopedick(ch vad, 
které by mohly komplikovat úsp%!n( p"echod dít%-
te z$M. do Z..  Realizujeme také screening o#ních 
vad u$d%tí v$mate"sk(ch !kolách v$projektu Mít o#i 
k$vid%ní. Sou#ástí projektu je i$doporu#ení následné 
pé#e v$p"ípad% zji!t%ní o#ní vady.  

V$ prvním ro#níku základních !kol probíhá plo!-
n% projekt Zdravá d%tská noha, a$to ve spolupráci 
s$Hamzovou lé#ebnou v$Lu&i. Projekt je zam%"en na 
ortopedickou prevenci.

[J(_+"'.$?9/(C#+-"<%1/($E-C+,%?9@(.H1;,8.89/
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pJ(Q9+.$"'.9/($E*#%$"'.9/(.H1;,8.89/
pJW((d*"28,9/(.H1;,8.$4/(
:+G9+-"'(
Rychle se vyvíjející moderní technologie vy&adují 
p"izp)sobení obsahu a$ metod vzd%lávání d%tí 
a$&ák). Je &ádoucí v%t!í a$ú#elné zapojení prost"ed-
k) a$program) IT do v(ukového procesu a$zm%na 
postavení pedagoga, kter( se z$role p"edkladatele 
informací m%ní na mentora #i pr)vodce vzd%lává-
ním. Vzd%lávání se znovu vrací k$propojení teorie 
s$praktick(mi dovednostmi. V(znamn(m projektem 
m%sta je vybudování Centrálních polytechnick(ch 
dílen (dále CPD). 

CPD jsou centrem technického a$p"írodov%dného 
vzd%lávání p"edev!ím pro &áky pardubick(ch zá-
kladních !kol, vyu&ívat je ale budou také studenti 
st"edních !kol, DDM pro své volno#asové aktivity 
a$!iroká ve"ejnost. Jde o$vytvo"ení instituce regio-
nálního v(znamu, excelentní vzd%lávací prostor, 
jeho& presti& je v(razn% podpo"ena umíst%ním 
v$moderním objektu v$samém centru m%sta, v$are-
álu Winternitzov(ch automatick(ch ml(n). 

CPD nabídnou moderní blokovou v(uku, praktická 
cvi#ení a$poznávací hry v$rámci p"írodov%dn%-tech-
nick(ch obor) (tedy polytechnika, matematika, 
fyzika, chemie, biologie a$informatika) v$neobvyklé 
form% bu2 anima#ních, zá&itkov(ch nebo expe-
rimentálních #i projektov(ch metod a$ za pomoci 
nadstandardních v(ukov(ch pom)cek a$pokus) #i 
pozorování, které nejsou b%&n% dostupné v$ka&do-
denní !kolní v(uce. 

Pro ve"ejnost nabídnou kurzy, edukativn%-praktické 
aktivity, mo&nost komunitního  setkávání a$realizaci

=>%A%9( 1;"%:( $E G8*D:(:$"%<-*B4^(
$E H8*,$19/4^( )*+,( 9%3+( -"21%9"D:(
-"<%19/4^()*+,F($,%('E)'#+*@(.%<%A9+-"'(
"$*(321%:%(:+4'(.E#8:4'(1/,%9(9$3/1Y
9+2"(C#.+"</19/(H8H%:/(9$(%.#+C-*@(
v#+.9'( 1+C,9;9@( +E 9%A:+1%#9;A)/(
"%4^9+,+&'%( $E C+:D4*IF( ( *"%#@( A-+2(

.E#+H-$^2("@:;<(W66(:','+9D(*+#29J(
>%321+2(H1%(4^I3;"(,$3+#$"+<%F(1/,Y
9IF( C#%H%9?9/( $E C#+:/"$4/( -8,( ?'( !8,(
1;"/(-E"%:$"'4*B:'(C#+&#$:IJ

i/*I( -C%4'8,9/:2( .I3$.%9/F( C#+Y
,/989/( "%+#'%( -E C#$V/( $E %VC%#':%9"I(
-%(98:(C+1$</(.H321'"(.E1;"%4^(H8Y
A%:(+E"%4^9'4*@(+3+#IF( "+( A%(C<%-9;(
"+F(C+(?%:(H$:;-"9$.$"%,@(HE #%&'+Y
92(.+,$A/J{
V$ jednotliv(ch základních !kolách p"isp%je m%sto 
rozvoji vzd%lávacích mo&ností ji& zmín%nou rekon-
strukcí odborn(ch u#eben, aby odpovídaly standar-
du pro 21. století.

pJ5((0+1C+#$(#DH9B4^(
.H1;,8.$4/4^(-:;#D
Zavedeme pravidelné monitorování spokojenosti 
rodi#) se !kolami. Budeme sledovat trendy, zejmé-
na pak s$ohledem na p"ijatá opat"ení a$realizované 
intervence. V!em zú#astn%n(m poskytneme agre-
govaná data z$hodnocení a$budeme otev"ení v!em 
kon-struktivním nápad)m. 

pJ7((U#%$"'.9/(.H1;,8.89/(
$E*2,"2#9/(#+H.+A(1;"/($(G8*D
Zájmové vzd%lávání ve !kolsk(ch za"ízeních se 
zab(vá aktivitami pot"ebn(mi pro rozvoj osobnosti, 
du!evní hygienu, má funkci v(chovnou, vzd%lávací, 

kulturní, preventivní, zdravotní (relaxa#ní 
a$ regenera#ní), sociální a$ preventivní, rozvíjí 
schopnosti, znalosti, dovednosti, talent, upev*uje 
sociální vztahy. Je d)le&ité kulturní rozvoj d%tí 
podporovat a$to p"edev!ím ve !kolních dru&inách, 
ve !kolních klubech a$st"ediscích volného #asu.

D)le&it(m dokumentem, jeho& prost"ednictvím 
je zaji!t%na synergie se Strategií !kolství 2030 je 
Strategie pro kulturu m%sta Pardubice. Jejím cílem 
je mj. p"isp%t k$ lep!ímu vyu&ití kulturních zdroj) 
m%sta Pardubic, ke zv(!ení kvality &ivota zdej!ích 
obyvatel, posílení ekonomického rozvoje a$upevn%-
ní sociální soudr&nosti. 

Speci'ckou pozornost pak v%nuje zapojení d%tí do 
kulturního rozvoje m%sta.
Kreativní vzd%lávání lze rozvíjet i$propojením um%-
lecké praxe s$v(ukou v$základních !kolách.

=0#+(G'.+"F(
9%(C#+()*+,2(
-%(2?/:%JK

- Seneca

drobn(ch technick(ch projekt) (spole#né zá&itkové 
tvorby rodi#) s$d%tmi, realizace vlastních kutilsk(ch 
nápad), tvorba prototypov(ch v(robk) apod.). 

V(hodou CPD je  nadstandardní technické vybavení, 
které není mo&no z$fnan#ních d)vod) vlastnit na 
jednotliv(ch !kolách a$nabízet takové studijní a$ex-
perimentální projekty, které budou vhodn% a$hlavn% 
zajímav% dopl*ovat osnovy a$p"evád%t je do prak-
tick(ch cvi#ení. CPD mají mj. za úkol podpo"it u$d%tí 
p"irozen( zájem o$ techniku a$ p"írodu, odbourat 
negativní postoje k$technick(m p"edm%t)m, manu-
ální práci, fyzice, matematice a$chemii a$lépe ukázat 
praktické vyu&ití multimediálních a$IT technologií 
v$ka&dodenní praxi. 
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Dovednost kritického my!lení a$ integrovaného 
"e!ení problém), jako& i$ dovednosti spo#ívající 
v$ rozvoji argument), dále konstruktivní ú#ast na 
místních aktivitách a$ rozhodování se na r)zn(ch 
úrovních  pat"í mezi kompetence, které jsou v$dne!-
ní dob% plné r)zn(ch informací obzvlá!- d)le&ité. 

Nemén% d)le&itá je také schopnost kriticky p"istu-
povat k$ tradi#ním i$ nov(m formám médií, analy-
zovat mediální v(stupy a$pracovat s$nimi a$chápat 
úlohu a$funkce médií v$demokratick(ch spole#nos-
tech. Spadá sem i$ schopnost informace efektivn% 
vyhledávat a$ov%"ovat. 

TJW((R1#$.B(G'.+"9/(-"I,
Cílem osobnostního rozvoje d%tí a$ &ák) je mimo 
jiné vybavit je kompetencemi v$oblastech osobního 
zdraví a$zdravého &ivotního stylu. 

Do !kol je podstatné zajistit nejen dostatek zdravé 
v(&ivy jako je ovoce, zelenina, pitn( re&im a$zdravé 
ob%dy, ale postarat se také o$tom, aby se ve vybra-
n(ch p"edm%tech vymezil #as na témata jako je eko-
logie, v(chova ke zdraví nebo prevence závislostí.

Sou#ástí v(uky jsou p"edná!ky ke zdravému &ivot-
nímu stylu. Budujeme nové sportovní prostory, jak 
vnit"ní tak venkovní, podporujeme zv(!ení po#tu 
hodin t%locviku. 

V$ rámci mimo!kolních aktivit m%sto organizuje 
ka&d( rok Sportovní park Pardubice s$ bohat(m 
doprovodn(m programem.

dubice jsou &áci ze základních !kol z"izovan(ch 
m%stem, reprezentují názory pardubick(ch d%tí. 

Studentsk( parlament Pardubice tvo"í studenti ze 
st"edních !kol ve m%st%, které sice m%sto nez"izu-
je, ale má zájem o$ seznámení student) st"edních 
!kol se spole#ensk(m a$politick(m d%ním ve m%st%. 
+áci a studenti pomáhají s$tvorbou programu (sami 
si mohou "íci, která témata je nejvíce zajímají)WW 
a$poskytují v$mnoha tématech zp%tnou vazbu o#i-
ma mláde&e.

+áci a studenti mají mo&nost nejen zapojit se do 
diskuzí, ale také zú#astnit se besed, setkat se s$n%-
kter(mi zástupci místních politik), osob #inn(ch 
ve ve"ejné sfé"e nebo i$nav!tívit ve"ejné  instituce, 
jako nap"íklad Parlament ,eské republiky.

TJL((a+H.+A(-+4'8,9/4^(
1+.%19+-"/($E:+#8,9/4^(
^+19+"(1;"/
Rozvoj sociálních dovedností a$ morálních hodnot 
d%tí se d%je nejen ve !kolách, ale i$v$za"ízeních jako 
jsou práv% !kolní dru&iny nebo st"ediska volného 
#asu. 

Tady v!ude se m)&ou pedagogové a$dal!í pracov-
níci v$ rámci r)zn(ch témat a$ aktivit (krátké hry, 
zam%"ené na morální rozvoj – "e!ení problém), 
rozhodovací dovednosti, hodnoty, hodnotovou 
orientaci a$ etické problémy) dot(kat této oblasti 
a$upev*ovat u$d%tí sociální vztahy a$rozvíjet jejich 
sociální dovednosti.

. 

TJ5((a+H.+A(+3?$9-*B4^(
*+:C%"%94/
Podpo"íme rozvoj znalostí, dovedností a$ postoj) 
souvisejících s$ fungováním jedince ve spole#nosti 
a$státu, se schopností ú#inn% komunikovat s$ostat-
ními ve spole#ném #i ve"ejném zájmu, v#etn% udr-
&itelného rozvoje spole#nosti a$ prevence sociáln% 
patologick(ch jev). 

Pat"í sem dovednosti kritického my!lení a$integro-
vaného "e!ení problém), jako& i$dovednosti spo#í-
vající v$rozvoji argument), dále konstruktivní ú#ast 
na místních aktivitách a$ rozhodování na v!ech 
úrovních, od místní a$ celostátní a& po evropskou 
a$mezinárodní.

Nemén% d)le&itá je také schopnost kriticky p"istu-
povat k$ tradi#ním i$ nov(m formám médií, analy-
zovat mediální v(stupy a$pracovat s$nimi a$chápat 
úlohu a$funkce médií v$demokratick(ch spole#nos-
tech. Spadá sem i$ schopnost informace efektivn% 
vyhledávat a$ ov%"ovat. Tyto intervence se budou 
t(kat jak d%tí, &ák) a$ student), tak jejich rodi#) 
a$!iroké ve"ejnosti ji& dosp%l(ch osob.

TJ7((0$#"'4'C$4%(1;"/($E:,81%G%(
9$(G'.+";(:;-"$
S$cílem rozvíjet roli !koly jako demokratické insti-
tuce bude t"eba posilovat schopnosti &ák) v$oblasti 
participace. Budeme akcentovat rozvoj sociálních 
a$ob#ansk(ch kompetencí posilujících míru zapoje-
ní &ák) do &ivota !koly a$na!eho m%sta. 

Budeme podporovat !koly, aby rozvíjely &ákovské 
parlamenty jako nástroj pro rozvoj participa#ních 
schopností &ák). +áci budou více motivování podí-
let se na dal!ích akcích !koly, kdy& jim bude poskyt-
nut prostor, aby byly sou#ástí jejich p"ípravy. 

.koly budou mít dostate#nou metodickou podpo-
ru pro rozvíjení systém) podporujících autonomii 
&ák). D%tsk( i$ Studentsk( parlament má dnes ve 
m%st% bohatou tradici a$je poradním orgánem Rady 
m%sta Pardubic. ,leny D%tského parlamentu Par-

TJ(a+H.+A(*+:C%"%94/(2E1;"/($(G8*D

=`%1'9B:(2?'"%,%:(^+19B:(

"+^+(A:@9$(A%-"("%9F(

*"%#B(.H32H2A%(124^$(

-.+3+19@^+(C<%:B),%9/(

$E.I.'92A%(4'"(+-+39/(

+1C+.;19+-"'JK

- Jan Amos Komensk(
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[JW((_+"'.$4%(C#+(v-C;)9@(G8*I(
7.1.1 Oce*ovat úsp%!né &áky MrU!

7.1.2 Pokra#ovat v$realizaci fotbalové akademie #i dal!ích sportov-
ních zam%"eních v$Z.

MrU!

7.1.3 Podpo"it systém práce s$nadan(mi d%tmi v$M. a$v$Z. MrU!

[J5(0+1C+#$(*2,"2#9;F(-+4'8,9;($EH1#$.+"9;(
H9%.B^+19;9B4^(-*2C'9
7.2.1 Monitorovat integraci d%tí - cizinc) ve !kolách a$vytvá"et 
podmínky pro její zlep!ení MrU!

7.2.2Pokra#ovat v$podpo"e projekt) dotujících ob%dy d%tem 
v$nouzi

MrU!

7.2.3 Monitorovat dota#ní p"íle&itosti Ma!
7.2.4 Zaji!-ovat dle mo&ností bezbariérovost ve !kolách M_QF(MrU!F(M|d
7.2.5 Nabídnout zam%stnanc)m !kol !kolení první pomoci obecn% 
a$d%tem se zdravotním znev(hodn%ním MrU!

7.2.6 Ú#astnit se Metodického centra pro d%ti s$poruchou komuni-
kace, sociální interakce a$PAS MrU!

[J7((0+1C+#$($*"'.'"(C#+(H1#$./(1;"/
7.3.1  Pokra#ovat v$realizaci projektu "Mít o#i k$vid%ní" MrU!F(M!P
7.3.2 Pokra#ovat v$realizaci projektu "Zdravá d%tská noha" MrU!F(M!P

7.3.3 Pokra#ovat v$pr)b%&ném logopedickém screeningu v$M. MrU!

pJW((d*"28,9/(.H1;,8.$4/(:+G9+-"'(
8.1.1 Roz!í"it aktuální vzd%lávací mo&nosti v$CPD MrU!F(M_QF(Ma!

pJ5((0+1C+#$(#DH9B4^(.H1;,8.$4/4^(-:;#D
8.2.1 Zajistit mo&nost vzd%lávání metodou Montessori od 1. do 9. 
ro#níku MrU!F(M_Q

8.2.2 Podpo"it dal!í inovativní trendy ve vzd%lávání MrU!

pJ7((U#%$"'.9/(.H1;,8.89/($E*2,"2#9/(#+H.+A(1;"/
8.3.1 Podporovat projekty zam%"ené na kreativní vzd%lávání d%tí MrU!

TJW((R1#$.B(G'.+"9/(-"I,
9.1.1 Podpo"it !koly v p%stování zdravého &ivotního stylu u d%tí MrU!

TJ5((a+H.+A(+3?$9-*B4^(*+:C%"%94/
9.2.2 Podpo"it !koly v rozvoji ob#ansk(ch kompetencí u d%tí MrU!

TJ7((0$#"'C$4%(1;"/($E:,81%G%(9$(1;9/(:;-"$
9.3.1 Pokra#ovat v realizaci D%tského a studentského parlamentu 
Pardubice

MrU! * v !ástkách bez DPH
Harmonogram pln"ní díl!ích Aktivit bude ro!n" aktua-
lizován prost#ednictvím Ak!ního plánu, s dopadem na 
rozpo!tu m"sta pro p#íslu$n% kalendá#ní rok.

>8*,$1If

Interní #innost #i drobné a& do 200.000 K#

Nízké od 200.000 K# - 2.000.000 K#

St"ední od 2.000.000 K# - 6.000.000 K#

V(znamné od 6.000.000 K# do 30.000.000 K#

Strategické nad 30.000.000 K#



]/H%9/
-"#$"%&'%

(! Struktura Strategie

(! Mapa Strategie

(! Závazky - shrnutí

(! Implementa#ní plán

(! Komunikace Strategie

Nejv(znamn%j!ími faktory kvality procesu stra-
tegického "ízení je silné politické vedení procesu 
a$ trvalé odhodlání a$ schopnost implementovat 
strategick( plán do b%&né "ídící a$koordina#ní praxe.
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!"#2*"2#$(-"#$"%&'%
Systematické a$ objektivní hodnocení u$ ka&dého probíhajícího nebo ukon#eného strategického projektu 
nebo opat"ení, jejího designu, implementace a$ v(sledk). Stanovíme relevanci a$ napln%ní cíl), dosa&ení 
efektivity, hospodárnosti, dopad) a$udr&itelnosti.
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_$C$(!"#$"%&'%
0#'+#'"I MC$"<%9/ d*"'.'"I

1.1 Plánování a budování kapacit !kol$a !kolsk(ch za"ízení

1.2 Zaji!t%ní kapacit pro vzd%lávání$ pardubick(ch d%tí

1.3 Investice do majetku a$vybavení !kol a$t"íd

1.4 Financování !kolství m%sta$

1.5 Zdravé a$chutné !kolní stravování

1.6 Adaptace na klimatické zm%ny

2.1 Odborná metodická podpora "editel)m !kol a$!kolsk(ch za"ízení 

2.2 Inova#ní a$znalostní management

2.3 Propojení spolupráce !kol a$ místních 'rem #i odborník) z$praxe

2.4 Motiva#ní systém odm%*ování "editel) a$oce*ování pracovník)

3.1 Interaktivní platforma pro informo- vání zájmov(ch skupin

3.2 Sledování spokojenosti v!ech aktér)

3.3 Pardubické !kolství v$datech

4.1 Podpora rozvoje leadershipu p"i "ízení$

4.2 Vzd%lávání v$mana&ersk(ch kompetencích a$rolích

4.3 Sni&ování administrativní zát%&e

5.1 Budování organiza#ní kultury

5.2 Podpora celo&ivotního vzd%lávání, mentoringu a$kou#inku pedagog)

5.3 Zavád%ni inovativních metod a$ forem práce$

5.4 Vytvo"ení bezpe#ného prost"edí ve !kolách

5.5 Podpora mezigenera#ní spolupráce

6.1 Platfoma pro vzd%lávání

6.2 Zapojení komunit a$lokálních aktér)

6.3 Anga&ovanost rodi#)

7.1 Motivace pro úsp%!né &áky

7.2 Podpora kulturn%, sociáln% a$ zdravotn% znev(hodn%n(ch skupin$

7.3 Podpora aktivit pro zdraví d%tí

8.1 Aktuální vzd%lávací mo&nosti$

8.2 Podpora r)zn(ch vzd%lávacích sm%r)

8.3 Kreativní vzd%lávání a$kulturní rozvoj d%tí a &ák)

9.1 Zdrav( &ivotní styl

9.2 Rozvoj ob#ansk(ch kompetencí

9.3 Participace d%tí a$mláde&e na &ivot% m%sta$

9.4 Rozvoj sociálních dovedností a$ morálních hodnot d%tí

WJ((0,89+.89/($E321+.89/(((((((((((((( ((((((
(((((1+-"$"%?9B4^($E*.$,'"9/4^(( (
(((((*$C$4'"()*+,($E)*+,-*B4^(H$</H%9/

5J((d*"'.9/(C+1C+#$(H<'H+.$"%,%

7J((_$#*%"'9&($EC#%H%9"$4%

LJ((]%1'"%,(A$*+(:$9$G%#()*+,I

OJ((a+H.+A(C#+Z%-'+9$,'"I(((((((( (
((((((H$:;-"9$94D

\J((!C+,2C#84%(-%(H8A:+.B:'(( (
((((((-*2C'9$:'
[J((_+"'.$?9/(C#+-"<%1/($E-C+,%?9@(((
(((((.H1;,8.89/

pJ((Q9+.$"'.9/($E*#%$"'.9/(( (
((((((.H1;,8.89/

TJ((a+H.+A(*+:C%"%94/(2E1;"/($(G8*D

Q91'.'128,9/(
$(:+"'.2A/4/
C</-"2C
*(G8*D:

a+H.+A(
*+:C%"%94/(
$E:+"'.$4%(
H$:;-"9$94D

R<'H+.$"%,
A$*+(&$#$9"
Z29*?9+-"'
-I-"@:2
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0aQMaQhdl(R<'H+.$"%,(A$*+(&$#$9"(Z29*?9+-"'(-I-"@:2(
1.   Vybudujeme bezpe#né a$modern% vybavené vzd%lávací instituce

2.   Poskytneme metodickou a$znalostní podporu$"editel)m v$odborn(ch tématech

3.   Vytvo"íme inspirativní prost"edí pro vzd%lávání$

4.   Zapojíme zájmové skupiny a$budeme s$nimi diskutovat

X/,%($(H8.$H*I

0aQMaQhdl(a+H.+A(*+:C%"%94/($E:+"'.$4%(H$:;-"9$94D
6.  Budeme usilovat o$posilování kompetencí "editel) !kol a$podporovat je v$jejich dosa&ení

7.   Vytvo"íme podmínky profesního rozvoje v!ech zam%stnanc)

8.   Budeme motivovat aktivní, inovativní a$kreativní u#itele$

9.   Podpo"íme d)stojnost a$respekt !kolsk(ch institucí a$zam%stnanc)

10. Pom)&eme !kolám rozvíjet jejich organiza#ní kulturu

0aQMaQhdl(Q91'.2128,9/($E:+"'.2A/4/(C</-"2C(*E1;"%:($(G8*D:
11.  Povedeme &áky k$samostatnému kritickému my!lení

12.  Povedeme &áky k$v%t!í zodpov%dnosti

13.  Nabídneme pestré zájmové aktivity a$metdody

14.  Zajistíme dobré klima ve !kolách 

15.  Propojíme !koly s$odborníky z$praxe

16.  Podpo"íme individuální rozvoj

(! _/-"+(C#+(*$G1@(C$#123'4*@(1/";(.E_r($ERr

(! R.B)%9/(-C+*+A%9+-"'(1;"/F(G8*D('E#+1'?D

(! 0+1C+#$(1+3#@^+(C#$4+.9/^+(*,':$"2(($E:+"'.$4%(
H$:;-"9$94D

(! R.B)%9/(C#%-"'G%(C$#123'4*@^+()*+,-"./(.E#8:4'(( ( (
4%,@(s%-*@(#%C23,'*I

R8.$H*I

=X^$#$*"%#(9%9/(9;4+(C,I"*@^+F(4+(-%(C#+A%.2A%(C+2H%(9$.%9%*J(

X^$#$*"%#(9%9/(C<%.,%*F(*"%#B(98-(:8(C<'.@-"(*Ev-C;4^2J((
X^$#$*"%#(98-(.I:%H2A%(A$*+(?,+.;*$F(A$*+(+-+39+-"J(

x/1<'(A-+2('9"%&#+.$9@(+-+39+-"'F(*"%#@(A%19$A/(?%-"9;F(.E-+2,$12(
-E"/:F(4+(</*$A/J((x/1<'(C,9/(-.@(H8.$H*I($E-,'3IJ(

MC#$.1+./(,/1<'(G'A/($EA%19$A/(.E-+2,$12(-E"%+#'%:'F(
*"%#@(H$-"8.$A/($E+3^$A2A/J{

- Warren Bennis

X/,%(!"#$"%&'%
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Q:C,%:%9"$?9/(C,89
Implementace a$ aktualizace Strategie bude navá-
zána na platnou organiza#ní strukturu magistrá-
tu. Funkci implementa#ní skupiny bude za!ti-o-
vat komise pro v(chovu a vzd%lávání.  g$#$9"%:(
!"#$"%&'%(321%(.%1+24/(+13+#2()*+,-"./F(*2,"2#I(
$E-C+#"2. Garant strategie je zodpov%dn( za iniciaci 
úkol) a$informování o$pln%ní aktivit v$jednotliv(ch 
klí#ov(ch oblastech a$díl#ích úkol) spojen(ch s$plá-
nováním projekt), vyhodnocováním a$ monitorin-
gem. K$tomu budou vyu&ity díl#í evalua#ní metody 
a$nástroje. 

Garant Strategie bude p"i pln%ní úkol) spolupraco-
vat s$ dal!ími pracovníky magistrátu, #i jednotliv(-
mi ges#ními odbory. 

Realizace Strategie bude probíhat prost"ednictvím 
Ak#ního plánu. d*?9/( C,89( A%( 1I9$:'4*B( 98-"#+A(
-"#$"%&'4*@^+( C,89+.89/, kter( obsahuje kom-
plexní soubor úkol) vedoucích k$ napln%ní schvá-
len(ch priorit a$závazk) stanoven(ch ve Strategii. 

Úkoly jsou koncipovány dle jednotliv(ch Aktivit 
v$ krátkodobém a$ st"edn%dobém horizontu. Mimo 
základní rámec úkol), kter( je vymezen ve Strate-
gii, bude tento ka&d( rok aktualizován v$návaznosti 
na postup realizace Strategie a$disponibilní 'nan#-
ní zdroje.

U$ ka&dého úkolu je nastavena odpov%dnost, ter-
mín pln%ní, spolupracující osoby, milníky i$ 'nan#-
ní náronost (v#. zdroje 'nancování). Zásadní pro 
dlouhodobou udr&itelnost Strategie a$kvalitu jejího 
"ízení je fakt, &e existuje -',98(.$H3$(:%H'(d*?9/:(
C,89%:($E#+HC+?"%:(:;-"$.

V$ pr)b%hu doby platnosti Strategie budou dále 
probíhat práce odborn(ch skupiny, které budou ad-
-hoc z"ízeny k$ jednotliv(m Aktivitám. Doporu#ení 
odborn(ch skupin budou sou#ástí procesu Aktua-
lizace.

P"i "ízení Strategie budeme pracovat s$ komplexní 
!kálou evalua#ních technik a$nástroj). Politika roz-
hodování bude zalo&ená na faktech/datech (Evi-
dence based policy). Zam%"í  na  vytvá"ení, imple-
mentaci a$ vyhodnocování jednotliv(ch intervencí, 
které budou realizovány.

Q:C,%:%9"$?9/(C#+4%-
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Zpráva o napl*ování 
Strategie

Aktualizace Strategie na základ% 
pr)b%&né evaluace, práce 
v odborn(ch skupinách na 
Aktivitách

Kontrola pln%ní Strategie a 
Ak#ního plánu uplynulého roku

x%1%9(Y(c<%H%9

i23%9(Y(!#C%9

a+,%(A%19+",'.B4^($*"@#D

&$#$9"(N*+,2(
(! odpovídá za pln%ní daného Úkolu
(! identi'kuje projektová rizika a$sna&í se je 

eliminovat
(! spoluprácuje samostan% s$dal!ími aktéry 

v$rámci projektováho p"ístupu

&$#$9"(!"#$"%&'%(
(! zodpovídá za implementaci Strategie
(! organizuje odborné skupiny a$"ídí komunikaci 

nap"í# v!emi aktéry a$zájmov(mi skupinami
(! iniciuje a$informuje  o$pln%ní aktivit 

v$jednotliv(ch klí#ov(ch oblastech
(! hodnotí pr)b%&né napl*ování Strategie 
(! p"edkládá zprávy o$pokroku realizace Strategie 

vedení m%sta
(! p"ipravuje Ak#ní plány

+13+#98(-*2C'9$
(! projednává v(chodiska a$navrhované "e!ení 

v$rámci speci'ck(ch Aktivit
(! p"ipravuje návrhy na revizi Strategie 

a$doporu#ení pro Úkoly p"i tvorb% Ak#ních 
plán)

*+:'-%(C#+(.B4^+.2($E.H1;,8.89/
(! zaji!-uje koordinaci strategického "ízení 

Strategie !kolství Pardubic 2030
(! posouzuje navrhované úkoly  a$Ak#ní plánu
(! monitoruje realizace Strategie
(! vykonává roli poradního orgánu vedení m%sta

#$1$(:;-"$($EH$-"2C'"%,-".+
(! schvaluje Strategii a$její aktualizaci
(! schvaluje zprávu o$pr)b%&né realizaci Strategie
(! schvaluje Ak#ní plány 

!%
H9
$:

(
v*
+,
D

R8</(Y(]/A%9

Projednání aktualizace Strategie 
a návrhu Ak#ního plánu na 
nadcházející rok

]/A%9(Y(x'-"+C$1Rozpo#tov( 

v(hled Schvalování aktualizace Strategie 
a Ak#ního plánu v orgánech 
m%sta
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Hlavním úkolem procesu komunikace strategie 
!kolství 2030 m%sta Pardubice je najít jejich spe-
ci'ckou pozici v$ silném konkuren#ním prost"edí, 
vytvo"it nezam%nitelnou image a$následn% se pre-
zentovat jako n%co zcela v(jime#ného, neopakova-
telného a$unikátního. 

P"esto&e oblast !kolství není tradi#n% spojena se 
siln(m marketingem, naopak spí!e reaguje na ne-
gativní situace, budeme propagaci a$ komunikaci 
strategie v%novat velkou pozornost.  Chceme-li 
budovat presti&ní !kolství a$ocenit práci v!ech pra-
covník), je pozitivní prezentace prvním krokem, 
kter( musíme ud%lat. Zna#nou v(hodou je fakt, &e 
stavíme na siln(ch základech a$dosavadních úsp%-
!ích celého pardubického !kolství.

Hlavní cílové skupiny marketingového plánu komu-
nikace strategie jsou:
(! Obyvatelé m%sta Pardubice
(! D%ti a$&áci
(! Zam%stnanci systému !kolství m%sta
(! Podnikatelé a$'rmy
(! Média
(! Neziskové a$zájmové instituce
(! Odborná ve"ejnost
(! Ve"ejnost

!'"2$?9/($9$,BH$
Situa#ní anal(za p"edstavuje základní nástroj stra-
tegického managementu zna#ky a$její komunikace. 
Situa#ní anal(za se stane základem pro vypracování 
SWOT anal(zy,ve které se identi'kují silné a$slabé 
stránky, p"íle&itosti a$hrozby. Bude navr&en zp)sob, 
jak jich v$rámci kampan% zna#ky vyu&ít, nebo na-
opak p"edejít jejich negativním dopad)m.

Pro ú#ely situa#ní anal(zy se vyu&ije upraven( 5C 
model (Company, Competitors, Customers, Colla-
borators, Climate), kde postupn% bude analyzován 
aktuální stav zna#ky a$ jejich sub-brand), cílové 
skupiny z$ hlediska segment) a$ a'nitních témat, 
prost"edí. a$kontext, ve kterém se zna#ka nachází. 

Budeme pracovat s$následujícími nástroji:

X+::29'"I(:$9$&%:%9"
Práce s$ fanou!ky a$ reakce na jejich komentá"e 
a$zprávy – dnes primárn% v$prost"edí sociálních sítí, 
ale obecn% platí pro jakoukoli interakci s$ cílovou 
skupinou. Cílem je mít spokojené u&ivatele, kte"í 

pozitivn% interagují s$na!ím obsahem. 

s,89*IF("'-*+.@(HC#8.I
P"esto&e velká #ást informací se dnes p"esouvá 
do online prostoru, neznamená to, &e by novinové 
#lánky a$tiskové zprávy ztratily v(znam.  !kolství je 
komplexní téma a$bude velmi slo&ité pro #tená"e se 
zorientovat a$tím mén% najít relevantní informaci. 
S$tím jak se navíc doba zrychluje, je #ím dál pravd%-
podobn%j!í, &e málokdo bude chtít pro#ítat n%koli-
kastránkové texty. Proto se zam%"íme na stru#né, 
srozumitelné a$zjenodu!ené informace.

PH"$^I(-E9+.'98<'
,ím v%t!í téma, tím v%t!í zájem ve"ejnosti a$ tím 
pádem i$ médií. Aktivn% oslovíme noviná"e v$ na-
!em m%st%, okrese, kraji a$uka&te jim, co dobrého 
strategie p"inese. Budeme otev"ení a$ proaktivní 
a$vysv%tlíme i$mo&né problémy, které by se v$sou-
vislosti s$realizací stratrgie #i díl#ích aktivit mohly 
objevit.

g#$t*$�M2"1++#
V(lep plakát) #i prezentace v$ lokálním tisku je 
mo&ností, jak upozornit obecn% na existenci celého 
"e!eného tématu, nebo konkrétn% na ur#it( projekt 
#i ve"ejnou akci a$tím dále zv(!it pov%domí. Vizu-
ální identita bude navr&ena tak, aby v$ m%stském 
prostoru upoutala co nejvíce pozornosti - a- u& gra-
'ckou, #i jazykovou jednoduchost. Speci'cká po-
zornost bude v%nována vyu&ití pakát) ve vnit"ních 
prostorách !kol.

d*4%
Osobní setkání je #asto nejd)le&it%j!í nástroj jaké-
koliv kampan%. Umo&ní cílové skupin% bli&!í inte-
rakci s$"e!en(m tématem a$p"ímé zapojení. V$ma-
ximální mí"e bude pro propagaci strategie vyu&ívat 

stávající eventy zam%"ené na v!echny cílové skupi-
ny (sportovní dny, d%tsk( a$studentsk( parlament, 
setkání rodi#), apod.)

!+4'8,9/(-/";
Sociální sít% jsou dnes celosv%tov% nejrychleji !í"ící 
se platformou pro sdílení informací. V$rámci komu-
nikace strtaegie !kolství hrají speci'ckou roli, kdy 
jejich prost"ednictvím je mo&né seznámit vysok( 
po#et lidí nap"í# cílov(mi skupinami s$tím, co stra-
tegie p"iná!í.
P"í tvorb% p"ísp%vk) je t"eba v&dy v%d%t, s$ k(m 
komunikujeme a$co chceme sv(m obsahem sd%lit. 
Pro prezentaci r)zn(ch informací se hodí r)zné for-
máty. Nap"íklad pro d)le&itá sd%lení se hodí prost( 
text nebo jednoduchá gra'ka atd.
Pomocí vhodn% zvolené kombinace formát) je také 
mo&né podpo"it organick( reach a$ engagement. 
U$ vizuálních p"ísp%vk) budeme dodr&ovat v&dy 
stejnou podobu, aby p)sobily jednotn%. 

"#$%"&'()

P"ísp%vek na na!em pro'lu, kter( vidí v!ichni u&i-
vatelé. Vyu&ijeme tyto formáty:
(! Prost( text – textov( p"ísp%vek
(! Sdílení p"ísp%vku – v$rámci FB
(! Sdílení odkazu (nap"íklad #lánku z$on-line médií)
(! Fotogra'e
(! Album
(! Video
(! Animace
(! Gra'ka
(! Anketa  
(! Karusel 
(! Událost

"#$*&+)

Formát krátk(ch videí (15 sec) bude vyu&ívan( 
p"edev!ím na Instagramu. Stories jsou unikátní 
v$tom, &e obsah je viditeln( pouze po dobu 24 ho-
din. Pomocí placené propagace je mo&né vytvo"it 
víceúrov*ové Stories. Dále budu p"íb%hy ve form% 
videí a písemné ukládány na kart% !koly.

Porovnáme, jak(m zp)soben komunikaci obdobn-
-(ch témat pojala dal!í m%sta, a$zam%"íme se té& 
na potenciální mo&nosti spolupráce a$co-brandingu 
s$dal!ími subjekty nebo jedinci ve m%st%.

Pro ve!keré PR aktivity spojené se strategií !kol-
ství ale i$obecn% je nastavení obsahového plánu 
pot"ebmé hned z$n%kolika d)vod):

(! 0<%^,%19+-". Zejména v$ p"ípad%, kdy 
realizujeme nebo budeme realizovat v%t!í 
mno&ství rozvojov(ch projekt), m)&e se 
vedení informa#ních kampaní snadno stát 
nep"ehledn(m. Obsahov( plán umo&ní udr&et 
si p"ehled o$ b%&ících kampaních, pou&it(ch 
nástrojích a$tím zaji!t%ní co nejv%t!ího zásahu.

(! U+9"#+,$. Díky obsahovému plánu si snadno 
udr&íme kontrolu nad uzáv%rkami #lánk) 
do místních zpravodaj), ale také nad tím, &e 
se nám nebudou p"ekr(vat aktivity spojené 
s$s$komunikací strategie a$ostatní PR aktivity 
m%sta.

(! U++#1'9$4%. Prost"ednictvím obsahového plánu 
m)&eme zkoordinovat ve!keré PR aktivity 
celého m%sta, aby se nep"ekr(valy a$navzájem 
neru!ily.

U+:29'*$4%(-"#$"%&'%

Konkurence
jak to d%lají 
jiná m%sta 
a$organizace?Zna#ka

její komunikace 
a$sub-brandy.

Spolupráce
potenciální 
partne"i a$akté"i.

Prost"edí
a$kontext
Trendy a$zm%ny.

Cílové 
skupiny
Segmenty a$data.
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Z. Pardubice, Bene!ovo nám%stí 590     Ano Ano Ano
Z. Pardubice, Bratranc) Veverkov(ch 866    Ano Ano Ano
Z. Pardubice, Josefa Ressla 2258     Ano Ano Ano
Z. Pardubice, náb"e&í Závodu míru 1951    Ano Ano Ano
Z. Pardubice, Sta*kova 128      Ano Ano Ano
Z. Pardubice, .tefánikova 448     Ano Ano Ano
Z. Waldorfská Pardubice, Gorkého 867    Ano Ano Ano
ZU. Pardubice - Polabiny, Lonkova 510    Ano Ne Ne
ZU. Pardubice, Havlí#kova 925     Ano Ne Ne

D)m d%tí a$mláde&e ALFA Pardubice - Polabiny,     Ano Ne Ne
D)m d%tí a$mláde&e BETA Pardubice     Ano Ne Ne
M. ,ty"lístek Pardubice, Národních hrdin) 8    Ano Ano Ne
M. Doubek Pardubice - Svítkov a$Lány na D)lku    Ano Ano Ne
M. Duha Pardubice - Popkovice a$Staré ,ívice    Ano Ano Ne
M. Kamarád Pardubice, Teplého 2100     Ano Ano Ne
M. Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601    Ano Ano Ne
M. Klubí#ko Pardubice - Polabiny, Grusova 448    Ano Ano Ne
M. Koní#ek Pardubice, Bulharská 119     Ano Ano Ne
M. Korálek Pardubice, Rumunská 90     Ano Ano Ne
M. Kyti#ka Pardubice, Gebauerova 1691    Ano Ano Ne
M. Mot(lek Pardubice, Josefa Ressla 1992    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Dra&kovice 146     Ano Ano Ne
M. Pardubice - Dubina, Erno Ko!-ála 991    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Hostovice 30      Ano Ano Ne
M. Pardubice - Jesni#ánky, Raisova 226    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Ohrazenice, .kolská 225    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Polabiny, Bro&íkova 450    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Polabiny, Mlad(ch 158     Ano Ano Ne
M. Pardubice - Polabiny, Odborá") 345    Ano Ano Ne
M. Pardubice - Rosice nad Labem, Prokopa Holého 160   Ano Ano Ne
M. Pardubice, Bene!ovo nám%stí 2115     Ano Ano Ne
M. Pardubice, K$Polabinám 626     Ano Ano Ne
M. Pardubice, Na T"ísle 70      Ano Ano Ne
M. Pardubice, náb"e&í Závodu míru 1961    Ano Ano Ne
M. Pardubice, Pospí!ilovo nám%stí 1692    Ano Ano Ne
M. Pardubice, Wintrova II 579     Ano Ano Ne
M. Pastelka Pardubice - Polabiny, Rosická 157    Ano Ano Ne
M. Sluní#ko Pardubice, Gorkého 1521     Ano Ano Ne
M. Srdí#ko Pardubice, Lu2ka Matury 653    Ano Ano Ne
M. Zvone#ek Pardubice - Polabiny, Slune#ní 284   Ano Ano Ne
Z. a$M. Pardubice, A. Krause 2344     Ano Ano Ano
Z. a$M., Pardubice - Pardubi#ky, Kyjevská 25    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Dubina, Erno Ko!-ála 870    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 159    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Polabiny, Dru&stevní 305    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Polabiny, Npor. Eliá!e 344    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Polabiny, Prodlou&ená 283    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Spo"ilov, Kotkova 1287     Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Studánka, Pod Zahradami 317    Ano Ano Ano
Z. Pardubice - Svítkov, .kolní 748     Ano Ano Ano

H$:;-"$94' #+1'?% G84' H$:;-"$94' #+1'?% G84'
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STRATEGIE  dlouhodob( plán k$dosa&ení cíle
VIZE   p"edstava, #eho chceme v$budoucnosti dosáhnout
PRIORITA  sm%r, kter( se strategie ubírá
OPAT/ENÍ  zp)sob, jak(m bude priorita napl*ována
AKTIVITA   rámcová #innost
ÚKOL   konkrétní #innost, na bázi úkolu #i projektu
MEGATREND  rozsáhlá v(vojová tendence
EVALUACE  disciplína, která se zab(vá sb%rem a$vyhodnocováním dat, t(kajících  
   se kvality vzd%lávání, jak p"ímo ve !kolách, tak v$rámci celého   
   vzd%lávacího systému

Z.   základní !kola
M.   mate"ská !kola
DDM   d)m d%tí a$mláde&e
ZU.   základní um%lecká !kola
M.MT   Ministerstvo !kolství, mláde&e a$t%lov(chovy ,R
MAP   místní ak#ní plán
ORP   obec s$roz!í"enou p)sobností
. a$.Z   !koly a$!kolská za"ízení (pro ú#ely této strategie jsou !koly mate"ské,  
   Wzákladní, základní um%lecké, !kolská za"ízení jsou domy d%tí 
   a$mláde&e, !kolní dru&iny, !kolní jídelny)
RVP ZV   Rámcov( vzd%lávací program pro základní vzd%lávání
.VP   !kolní vzd%lávací program
CPD   Centrální polytechnické dílny
OMI   odbor majetku a$investic
O.KS   odbor !kolství, kultury a$sportu
O+P   odbor &ivotního prost"ední
OHA   odbor hlavního architekta
ORS   odbor rozvoje a$strategie
,.I   ,eská !kolní inspekce
NPI   Národní pedagogick( institut ,R (d"íve NIDV a$NÚV)

RUD   rozpo#tové ur#ení dani
ESIF   evropské sociální a investi#ní fondy

stakeholder  zainteresovaná strana 
big data   pojem pro enormní objemy dat, které je obtí&né zpracovávat v rozumném 
#ase    tradi#ními databázov(mi nástroji
design thinking  metodologie vyu&ívaná za ú#elem vytvá"ení nápad) a zlep!ení slu&eb, 
    proukt), proces) nebo prostor)
storytelling  interaktivní forma sd%lení p"íb%hu
community management systémová práce se skupinou zapojen(ch osob

B%&né v(daje (podle rozpo#tové skladby jsou ve t"íd% 5) se d%lí na:
(! neinvesti#ní nákupy – tj. v(daje na zbo&í a slu&by neinvesti#ní povahy a na v(daje související s 

pracovní silou (mzdy, pojistné)
(! neinvesti#ní transfery – tj. v(daje na neinvesti#ní ú#ely charakteru dotací, p"ísp%vk) a dávek 

poskytovan(ch mimo rozpo#et poskytovatele
(! neinvesti#ní p)j#ky – tj. návratn% poskytované prost"edky jin(m subjekt)m na neinvesti#ní ú#ely

Kapitálové v(daje (podle rozpo#tové skladby jsou ve t"íd% 6) se d%lí na:
(! investi#ní nákupy – tj. v(daje na po"ízení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a akcií
(! investi#ní transfery – tj. v(daje charakteru dotací a p"ísp%vk) na investi#ní ú#ely, poskytované mimo 

rozpo#et poskytovatele

(! investi#ní p)j#ky – tj. návratn% poskytované prost"edky jin(m subjekt)m na investi#ní ú#ely

Celkové v(daje jsou souhrnem b%&n(ch a kapitálov(ch v(daj)

0+A:I($(H*#$"*I
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Odbor !kolství, kultury a$sportu
Statutární m%sto Pardubice

Pern!t(nské nám%stí 1
530 21 Pardubice

www.pardubice.eu

Zab(vá se oblastmi spole#enského &ivota, !kolství, 
zdravotnictví, kultury, sportu a$cestovního ruchu ve m%st%, 
jejich rozvojem a$podporou. Poskytuje podporu rad% m%sta 

p"i pln%ní úkol) z"izovatele p"ísp%vkov(ch organizací 
a$organiza#ních slo&ek m%sta p)sobících v$oblasti !kolství, 

zdravotnictví, kultury a$informa#ních slu&eb. 

D%láme práci nikoliv z$d)vodu povinností, ale proto&e nás to 
baví. Baví nám p"iná!et inovace do ve"ejné správy, baví nás 
pracovat moderními metodami a$postupy.  Baví nás vid%t 

úsm%v na tvá"ích na!ich d%tí, &ák), obyvatel m%sta. Líbí-li se 
i$Vám na!e práce, poj2te pracovat s$námi.
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⁄vod 
 
Pro anal˝zu ekonomiky ökolstvÌ statut·rnÌho mÏsta Pardubice byla pouûita data z IS GINIS 
a zpracov·na na SW FISO za pÏtiletÈ obdobÌ 2014 - 2018. Vöechny hodnoty v n·sledujÌcÌch 
tabulk·ch jsou v tis. KË. 
CelkovÈ v˝daje do oblasti ökolstvÌ (mate¯skÈ ökoly, z·kladnÌ ökoly, z·kladnÌ umÏleckÈ 
ökoly) jsou z·vislÈ na v˝öi investiËnÌch v˝daj˘ (viz. d·le). ProvoznÌ v˝daje od roku 2014 
neust·le rostou od 118 mil. KË do tÈmÏ¯ 230 mil. KË v roce 2018. V pr˘mÏru za celÈ 
analyzovanÈ obdobÌ vyd· statut·rnÌ mÏsto za celkovÈ v˝daje 217,8 mil. KË, na bÏûn˝ch 
v˝dajÌch pak utratÌ 160 mil. KË. 
 
Tabulka!".!1: CelkovÈ!v˝daje 
 

N·zev Skute"nost!
2014 

Skute"nost!
2015 

Skute"nost!
2016 

Skute"nost!
2017 

Skute"nost!
2018 Pr'm&r 

BÏûnÈ v˝daje 118 431 146 864 149 743 156 281 229 790 160 222 
Kapit·lovÈ v˝daje 20 113 59 394 19 569 40 544 148 137 57 551 
V˝daje!celkem 138 544 206 258 169 312 196 825 377 927 217 773 

 
NejvÌce finanËnÌch prost¯edk˘ z provoznÌch v˝daj˘ pouûije statut·rnÌ mÏsto na neinvestiËnÌ 
p¯ÌspÏvky (61% celkov˝ch v˝daj˘). NeinvestiËnÌ p¯ÌspÏvky z¯Ìzen˝m p¯ÌspÏvkov˝m 
organizacÌm poskytuje mÏsto na provoz v n·vaznosti na jejich v˝kony. Jsou to zpravidla 
finanËnÌ prost¯edky, kter˝mi je na z·kladÏ schv·lenÈho rozpoËtu p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ 
vyrovn·v·no jejich rozpoËtovÈ hospoda¯enÌ. DvÏ t¯etiny neinvestiËnÌch p¯ÌspÏvk˘ je 
smÏ¯ov·no do z·kladnÌch ökol, zbytek je rozdÏlen mezi mate¯skÈ ökoly a nepatrn· Ë·st 
dvÏma z·kladnÌm umÏleck˝m ökol·m (1,2 mil. KË). DetailnÌ p¯ehled o poskytnut˝ch 
neinvestiËnÌch p¯ÌspÏvcÌch je v p¯Ìloze Ë. 1 a 2. 
 
Tabulka!".!2: Neinvesti"nÌ!p Ìsp&vky celkem 
 
N·zev!
organizace 

Skute"nost!
2014 

Skute"nost!
2015 

Skute"nost!
2016 

Skute"nost!
2017 

Skute"nost!
2018 Pr'm&r 

Mä celkem 30 077 29 276 29 706 30 361 31 841 30 252 
Zä celkem 61 938 62 042 64 392 71 592 74 323 66 857 
ZUä celkem 511 356 309 1 536 3 601 1 262 
Celkem  92 526 91 674 94 407 103 489 109 764 98 372 

 
V absolutnÌch ËÌslech jsou hodnoty poskytnut˝ch neinvestiËnÌch transfer˘ jednotliv˝m 
p¯ÌspÏvkov˝m organizacÌm ovlivnÏny poËty û·k˘. VÌce vypovÌdacÌ je p¯ehled finanËnÌch 
prost¯edk˘ vztaûen˝ch na jednoho û·ka. Z n·sledujÌcÌch tabulek vypl˝v·, ûe u z·kladnÌch 
ökol je nejvÌce prost¯edk˘ na û·ka u Zä a Mä praktickÈ A Krause (35 tis. KË), n·sledujÌ pak 
Zä Waldorfsk· (11,9 tis. KË) a Zä PardubiËky vËetnÏ Mä »ern· za Bory (11,7 tis. KË). Na 
opaËnÈ stranÏ se nach·zÌ Zä StaÚkova s p¯Ìjmem 5,62 tis. KË a Zä Spo¯ilov, Zä 
Prodlouûen· (Polabiny II), Zä NadporuËÌka Eli·öe (Polabiny III), (vöechny s cca 6,3 tis KË). 
U mate¯sk˝ch ökol nejvÌce finanËnÌch prost¯edk˘ zÌsk·vajÌ Mä Hostovice (15,3 tis. KË), Mä 
Draûkovice a Mä Odbor·¯˘ (Polabiny III) s 12,1 tis KË. NejmÈnÏ prost¯edk˘ je poskytov·no 
Mä Ohrazenice (7,9 tis. KË). VÏtöina Mä zÌsk·v· od svÈho z¯izovatele okolo 8 - 9 tis. KË na 
û·ka (11 z celkem 29 mate¯sk˝ch ökol). 
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Tabulka!".!3: Neinvesti"nÌ!p Ìsp&vky Zä!(pr'm&r!na!û·ka) 
 

N·zev!organizace Pr'm&r!
na!û·ka N·zev!organizace Pr'm&r!

na!û·ka 

Zä Z·vodu mÌru 6,80 Zä DruûstevnÌ (Polabiny I) 7,92 
Zä Bratranc˘ Veverkov˝ch 6,87 Zä Prodlouûen· (Polabiny II) 6,32 
Zä J Ressla 6,51 Zä Npor Eli·öe (Polabiny III) 6,36 
Zä StaÚkova 5,62 Zä Ohrazenice 10,80 
Zä ätef·nikova 8,03 Zä Spo¯ilov 6,28 
Zä Beneöovo n·m 7,38 Zä Dubina E Koöù·la 7,95 
Zä Stud·nka 8,28 Zä + Mä praktick· A Krause 35,05 
Zä PardubiËky vË Mä »ern· za Bory 11,74 Zä Waldorfsk· 11,91 
Zä SvÌtkov, ul äkolnÌ 6,58 Zä!celkem 7,47 

 
 
Tabulka!".!4: Neinvesti"nÌ!p Ìsp&vky Mä!(pr'm&r!na!û·ka) 
 

N·zev!organizace 
Pr'm&

r na 
û·ka 

N·zev!organizace Pr'm&r!
na!û·ka 

Mä Hostovice 15,25 Mä Draûkovice 12,14 
Mä Raisova 8,42 Mä Kor·lek (Rumunsk·) 8,56 
Mä SlunÌËko (GorkÈho) 8,56 Mä Kamar·d (TeplÈho) 8,27 
Mä KonÌËek (Bulharsk·) 8,82 Mä KytiËka (Gebauerova) 10,24 
Mä Mot˝lek (J Ressla) 8,18 Mä E Koöù·la 11,38 
Mä Doubek (SvÌtkov a L·ny na D˘lku) 10,96 Mä KamÌnek (Ke Kamenci Ë p 1601) 10,22 

Mä Duha (Popkovice a St »Ìvice) 10,50 Mä Beneöovo n·mÏstÌ  vË Mä »eökova 
(ViöÚovka) 8,93 

Mä Pastelka (Polabiny I - Rosick·) 9,03 Mä Winterova 10,73 
Mä Mlad˝ch (Polabiny I) 8,22 Mä Ohrazenice 7,88 
Mä ZvoneËek (Polabiny II - SluneËnÌ) 9,28 Mä SrdÌËko (L Matury) 10,67 
Mä Odbor·¯˘ (Polabiny III) 12,06 Mä K Polabin·m 8,90 
Mä KlubÌËko (Polabiny IV - Grusova) 9,69 Mä PospÌöilovo n·m 8,82 
Mä BroûÌkova (Polabiny IV) 8,92 Mä Z·vodu mÌru 9,37 
Mä »ty¯lÌstek (N·rodnÌch hrdin˘) vË Mä 
Nemoöice 11,09 Mä Na T¯Ìsle 11,70 

Mä Rosice nad Labem 9,90 Mä!celkem 9,61 
 
KromÏ neinvestiËnÌch provoznÌch v˝daj˘ statut·rnÌ mÏsto vynakl·dalo v pr˘mÏru 61,9 mil. 
KË roËnÏ na ostatnÌ provoznÌ v˝daje z¯Ìzen˝ch ökolsk˝ch p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ. NejvÌce 
finanËnÌch prost¯edk˘ smÏ¯ovalo na opravy (pr˘mÏrnÏ 29 mil. KË) a na po¯ÌzenÌ drobnÈho 
hmotnÈho dlouhodobÈho majetku. NejvÌce v analyzovanÈm obdobÌ mÏsto vynaloûilo v roce 
2018, a to tÈmÏ¯ 68 mil. KË. VÏtöina prost¯edk˘ smÏ¯ovala do vybavenÌ odborn˝ch uËeben. 
V˝daje na neinvestiËnÌ dotace z¯Ìzen˝m p¯ÌspÏvkov˝m organizacÌm (poloûka rozpoËtovÈ 
skladby 5336) byly p¯ev·ûnÏ kryty z dotacÌ. 
 
Tabulka!".!5: B&ûnÈ!v˝daje!mimo!neinvesti"nÌch!p Ìsp&vk' 
 

N·zev 2014 2015 2016 2017 2018 Pr'm&r! 

Drobn˝ hm. DM 261 329 258 1 113 67 770 13 946 
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N·zev 2014 2015 2016 2017 2018 Pr'm&r! 

N·kup materi·lu j. 
n. 52 44 36 59 2 765 591 

Teplo 733 669 847 833 910 799 
äkolenÌ a vzdÏl·v·nÌ 442 485 641 569 535 534 
N·kup ostat. sluûeb 2 113 1 859 1 640 1 156 1 103 1 574 
Opravy a udrûov·nÌ 21 134 35 698 49 396 24 254 14 551 29 007 
ProgramovÈ vybavenÌ     156 4 6 388 1 310 
Neinv. transf. z¯Ìz. PO 368 15 361 341 22 520 21 891 12 096 
OstatnÌ BV (<500tis.) 804 745 2 020 2 284 4 112 1 993 

Celkem 25 905 55 190 55 336 52 792 120 026 61 
850 

 
V r·mci kapit·lov˝ch v˝daj˘ nejvÌce finanËnÌch prost¯edk˘ smÏ¯ovalo do budov (resp. 
staveb), v pr˘mÏru necel˝ch 50 mil. KË roËnÏ. V roce 2018 vzrostla investiËnÌ aktivita 
mÏsta i dÌky tÈmÏ¯ 13 resp. 10 mil. KË v˝öi finanËnÌch prost¯edk˘ do p¯ÌstrojovÈho a IT 
vybavenÌ odborn˝ch uËeben. 
 
Tabulka!".!6: P ehled!investic!do!ökolstvÌ 
 

N·zev 2014 2015 2016 2017 2018 Pr'm&r 

ProgramovÈ vybavenÌ         4 846 969 
Ost. n·kup dlouhodob. 
nehmot. majetku     75     15 

Budovy, haly a stavby 18 299 58 355 18 239 37 430 113 458 49 156 

Stroje, p¯Ìstroje a za¯ÌzenÌ 1 404 454 76 605 12 986 3 105 

V˝poËetnÌ technika        9 789 1 958 

Pozemky        5 628 1 126 
InvestiËnÌ transfery 
z¯Ìzen˝m PO 410 585 1 180 2 510 1 429 1 223 

Investice celkem 20 113 59 394 19 569 40 544 148 
137 57 551 
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Porovn·nÌ!z·kladnÌch!ukazatel'!mezi!statut·rnÌmi!m&sty 
 
Pro posouzenÌ ekonomiky statut·rnÌho mÏsta Pardubice v oblasti ökolstvÌ jsme provedli 
porovn·nÌ z·kladnÌch ekonomick˝ch ukazatel˘ s ostatnÌmi statut·rnÌmi mÏsty. N·sledujÌcÌ 
tabulka zobrazuje vöechna statut·rnÌ mÏsta (vyjma hlavnÌho mÏsta Prahy) vËetnÏ 
pr˘mÏrnÈho poËtu û·k˘. 
Pokud budou zobrazov·ny pr˘mÏrnÈ hodnoty za jednotliv· statut·rnÌ mÏsta, vûdy se bude 
jednat o hodnoty za roky 2014 ñ 2018. 
 
Tabulka!".!7: P ehled!statut·rnÌch!m&st 
 

N·zev!m&sta Po"et!û·k' N·zev!m&sta Po"et!û·k' 
PlzeÚ 18 547 Pardubice 11 512 
⁄stÌ nad Labem 11 531 ZlÌn 8 682 
Kladno 9 175 Jihlava 6 705 
Mlad· Boleslav 5 931 ProstÏjov 5 689 
»eskÈ BudÏjovice 11 523 Fr˝dek-MÌstek 6 895 
Karlovy Vary 5 404 T¯inec 3 971 
DÏËÌn 6 504 HavÌ¯ov 8 083 
Chomutov 6 308 Karvin· 5 747 
Jablonec nad Nisou 5 329 Olomouc 11 899 
Liberec 12 289 Opava 7 058 
Most 7 598 P¯erov 4 872 
Teplice 6 369 Ostrava 30 750 
Hradec Kr·lovÈ 10 511 Brno 40 289 

 
D˘leûitou informacÌ k ¯ÌzenÌ ekonomiky ökolstvÌ je hodnota sdÌlen˝ch danÌ, jejich Ë·st je 
urËov·na poËtem û·k˘ (hodnota je vypoËÌt·na jako pomÏr poËtu dÏtÌ a û·k˘ navötÏvujÌcÌch 
ökolu z¯izovanou obcÌ k poËtu tÏchto dÏtÌ a û·k˘ za vöechny obce, vyj·d¯enÈho v 
procentech a n·sobenÈho koeficientem 0,09 ñ do roku 2017 byl koeficient 0,07). Statut·rnÌ 
mÏsta Brno, Ostrava a PlzeÚ jsou z tohoto v˝poËtu vyjmuta, hodnota jejich podÌlu na 
p¯Ìjmu ze sdÌlen˝ch danÌ se poËÌt· jin˝m algoritmem. 
V n·sledujÌcÌ tabulce je patrn˝ v roce 2018 n·r˘st hodnoty na jednoho û·ka. Tato 
skuteËnost je zap¯ÌËinÏna n·r˘stem o dva procentnÌ body p¯i v˝poËtu podÌlu û·k˘ na p¯Ìjmu 
ze sdÌlen˝ch danÌ. 
 
Tabulka!".!8: P Ìjmy!ze!sdÌlen˝ch!danÌ!p epo"Ìtan˝ch!na!û·ka!(tis. K") 
 

N·zev!m&sta R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Pr'm&r 
Brno 13,03 12,92 13,77 14,27 20,10 14,82 

»eskÈ BudÏjovice 6,39 6,36 6,81 7,07 10,18 7,36 

DÏËÌn 5,60 5,68 6,14 6,65 9,68 6,75 

Fr˝dek-MÌstek 5,92 5,97 6,50 7,22 10,41 7,21 

HavÌ¯ov 6,68 6,69 7,23 7,89 11,27 7,95 

Hradec Kr·lovÈ 6,97 6,96 7,45 7,69 10,98 8,01 

Chomutov 5,59 5,67 6,09 6,64 9,75 6,75 

Jablonec nad Nisou 6,24 6,28 6,70 7,05 10,17 7,29 

Jihlava 5,85 5,76 6,15 6,41 9,25 6,68 
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N·zev!m&sta R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Pr'm&r 
Karlovy Vary 6,84 6,84 7,25 7,69 10,94 7,91 

Karvin· 6,74 6,85 7,46 8,26 11,86 8,23 

Kladno 5,78 5,66 6,03 6,41 9,28 6,63 

Liberec 6,58 6,54 7,08 7,39 10,53 7,62 

Mlad· Boleslav 5,72 5,67 6,03 6,27 9,09 6,56 

Most 6,48 6,55 7,03 7,60 10,97 7,73 

Olomouc 6,79 6,71 7,22 7,39 10,54 7,73 

Opava 6,07 6,15 6,60 7,15 10,18 7,23 

Ostrava 12,54 12,66 13,66 14,89 21,30 15,01 

Pardubice 6,06 6,07 6,56 6,85 9,80 7,07 

PlzeÚ 12,56 12,50 13,43 14,07 19,81 14,47 

ProstÏjov 5,72 5,68 6,12 6,57 9,44 6,71 

P¯erov 6,54 6,55 7,10 7,47 10,85 7,70 

Teplice 5,89 5,86 6,27 6,58 9,50 6,82 

T¯inec 6,43 6,50 7,00 7,56 10,71 7,64 

⁄stÌ nad Labem 6,16 6,16 6,66 7,11 10,34 7,28 

ZlÌn 6,72 6,61 7,14 7,58 10,95 7,80 
 
Graf!".!1:!Rozp&tÌ!obdrûen˝ch hodnot!sdÌlen˝ch!danÌ!na!û·ka!(tis.!K") 
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V p¯edch·zejÌcÌm grafu je patrn˝ vliv nav˝öenÌ p¯ÌspÏvku na jednoho û·ka ze sdÌlen˝ch danÌ 
a proto je takÈ rozpÏtÌ finanËnÌch prost¯edk˘ pro jednotliv· statut·rnÌ mÏsta tak öirokÈ 
(˙seËka u jednotliv˝ch mÏst reprezentuje minim·lnÌ a maxim·lnÌ hodnotu p¯Ìjm˘ ze 
sdÌlen˝ch danÌ v analyzovanÈm obdobÌ 2014 ñ 2018). 
 
Graf!".!2:!Pr'm&rnÈ!hodnoty!sdÌlen˝ch!danÌ!na!jednoho!û·ka!(tis.!K") 
 

 
 
Graf!".!3:!Pr'm&rnÈ!hodnoty celkov˝ch sdÌlen˝ch!danÌ!(tis.!K") 
 

 
 
P¯edch·zejÌcÌ dva grafy jsou se¯azeny podle v˝öe finanËnÌch prost¯edk˘. Je patrnÈ, ûe prv· 
t¯i mÏsta, kter· majÌ odliön˝ algoritmus v˝poËtu sdÌlen˝ch danÌ, dost·vajÌ tÈmÏ¯ 
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dvojn·sobek finanËnÌch prost¯edk˘ na û·ka, neû ostatnÌ statut·rnÌ mÏsta. RozdÌl v po¯adÌ 
mÏst mezi p¯Ìjmem z celkov˝ch sdÌlen˝ch danÌ a hodnot na jednoho û·ka se sice liöÌ co do 
po¯adÌ, ale ËÌselnÈ rozdÌly jsou nepatrnÈ. 
 
Pro porovn·nÌ hospoda¯enÌ statut·rnÌch mÏst v oblasti ökolstvÌ jsou v n·sledujÌcÌm textu 
analyzov·ny hodnoty v˝daj˘, kterÈ jsou z rozpoËtu jednotliv˝ch mÏst uvolÚov·ny pro 
ökolsk· za¯ÌzenÌ. V anal˝ze jsou porovn·v·ny jak celkovÈ v˝daje tak i bÏûnÈ (provoznÌ) a 
kapit·lovÈ (investiËnÌ) v˝daje. Z provoznÌch v˝daj˘ je pak vÏnov·na pozornost hodnot·m 
neinvestiËnÌch transfer˘.  
 
Tabulka!".!9: B&ûnÈ!a!kapit·lovÈ!v˝daje (tis.!K") 
 

N·zev!m&sta B&ûnÈ!
v˝daje 

Kapit·lovÈ!
v˝daje 

N·zev!m&sta B&ûnÈ!
v˝daje 

Kapit·lovÈ!
v˝daje 

Brno 551 823,4 370 584,0 Chomutov 88 624,4 41 807,1 
Ostrava 455 979,9 182 090,6 Opava 87 578,8 39 824,5 
PlzeÚ 265 876,0 74 156,1 Karvin· 96 857,4 24 576,4 
Liberec 190 719,2 70 959,9 Jihlava 89 341,0 24 495,8 
Pardubice 160 496,8 57 635,9 Jablonec nad Nisou 74 959,0 32 314,3 
»eskÈ BudÏjovice 142 472,1 71 433,1 Karlovy Vary 67 000,1 37 844,1 
Olomouc 155 601,8 48 054,9 ProstÏjov 69 245,8 34 525,6 
Hradec Kr·lovÈ 155 936,8 45 203,5 Mlad· Boleslav 55 987,2 45 935,6 
HavÌ¯ov 116 541,9 64 123,1 Fr˝dek-MÌstek 69 707,6 29 979,5 
Kladno 139 796,5 33 118,3 DÏËÌn 84 372,3 13 345,8 
⁄stÌ nad Labem 147 805,3 15 517,7 T¯inec 56 245,6 36 963,3 
Teplice 103 360,6 40 535,2 Most 77 060,2 12 518,2 
ZlÌn 95 155,2 43 706,8 P¯erov 54 732,4 18 106,6 

 
 
Graf ".!4: B&ûnÈ!a!kapit·lovÈ!v˝daje!(tis.!K") 
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Pokud na v˝dajovÈ str·nce porovn·v·me absolutnÌ hodnoty, platÌ podobnÈ z·vÏry jako u 
p¯Ìjmu ze sdÌlen˝ch danÌ. PrvnÌ t¯i mÏsta s odliön˝m p¯idÏlov·nÌm sdÌlen˝ch danÌ (Brno, 
Ostrava, PlzeÚ), vykazujÌ nejvyööÌ hodnoty analyzovan˝ch ˙daj˘. Pokud jsou ale finanËnÌ 
prost¯edky p¯epoËÌt·ny na jednoho û·ka, pak jiû velikost p¯ÌjmovÈ oblasti nenÌ rozhodujÌcÌ, 
a v nÏkter˝ch p¯Ìpadech se tato t¯i mÏsta objevujÌ aû v druhÈ polovinÏ hodnotÌcÌch tabulek. 
U absolutnÌch hodnot provoznÌch a investiËnÌch v˝daj˘ lze konstatovat, ûe jsou mÏsta 
se¯azena (aû na dvÏ v˝jimky) nejen podle poËtu û·k˘, ale i podle poËtu obyvatel. 
EvidovanÈ rozdÌly mezi statut·rnÌmi mÏsty jsou s velkou pravdÏpodobnostÌ spojenÈ 
s mÌstnÌmi podmÌnkami (forma svÏ¯enÌ majetku p¯ÌspÏvkov˝m organizacÌm a s tÌm spojenÈ 
odepisov·nÌ majetku, evidence nÏkter˝ch typ˘ v˝daj˘ /nap¯. investice, opravy, n·kupy 
sluûeb/ v rozpoËtu statut·rnÌch mÏst ñ nemusÌ b˝t tyto Ëinnosti evidov·ny na paragrafech 
/odvÏtvovÈm ËlenÏnÌ rozpoËtovÈ skladby/, kterÈ indikujÌ ökolskou Ëinnost). 
 
P¯edch·zejÌcÌ tvrzenÌ je moûnÈ doloûit srovn·nÌm umÌstÏnÌ statut·rnÌho mÏsta T¯ince 
v absolutnÌch hodnot·ch (24. mÌsto) a v p¯epoËtu na jednoho û·ka (1. mÌsto). Statut·rnÌ 
mÏsto Pardubice nevyk·zalo takov˝ extrÈm ñ p·tÈ mÌsto v absolutnÌch hodnot·ch, 
dvan·ctÈ v p¯epoËtu na jednoho û·ka. 
 
Tabulka!".!10: B&ûnÈ!a!kapit·lovÈ!v˝daje na!û·ka!(tis.!K") 
 

N·zev!m&sta B&ûnÈ!
v˝daje 

Kapit·lovÈ!
v˝daje 

N·zev!m&sta B&ûnÈ!
v˝daje 

Kapit·lovÈ!
v˝daje 

T¯inec 14 164,8 9 308,8 »eskÈ BudÏjovice 12 364,6 6 199,4 
Brno 13 696,7 9 198,2 PlzeÚ 14 334,9 3 998,2 
Teplice 16 228,2 6 364,3 ProstÏjov 12 171,4 6 068,6 
HavÌ¯ov 14 417,8 7 932,9 Opava 12 408,1 5 642,3 
Liberec 15 519,0 5 774,1 Mlad· Boleslav 9 440,1 7 745,3 
Karvin· 16 854,7 4 276,7 Olomouc 13 076,9 4 038,6 
Ostrava 14 828,7 5 921,7 Jihlava 13 324,9 3 653,5 
Chomutov 14 050,4 6 628,1 ZlÌn 10 959,5 5 034,0 
Jablonec nad Nisou 14 065,7 6 063,6 DÏËÌn 12 972,8 2 052,0 
Karlovy Vary 12 397,3 7 002,5 P¯erov 11 234,1 3 716,5 
Hradec Kr·lovÈ 14 835,0 4 300,4 Fr˝dek-MÌstek 10 109,3 4 347,7 
Pardubice 13 941,9 5 006,7 ⁄stÌ nad Labem 12 817,9 1 345,7 
Kladno 15 236,0 3 609,5 Most 10 142,2 1 647,6 
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Graf ".!5: B&ûnÈ!a!kapit·lovÈ!v˝daje!na!û·ka!(tis.!K") 
 

 
 
 
Tabulka!".!11: V˝daje!na!ökolstvÌ!celkem!(tis.!K") 
 

N·zev!m&sta 2014 2015 2016 2017 2018 pr'm&r 
Brno 906 431,2 798 361,5 742 479,2 967 523,2 1 078 186,2 898 596,3 
Ostrava 692 147,7 691 147,4 472 778,4 592 359,7 627 010,4 615 088,7 
PlzeÚ 308 854,1 274 285,4 256 405,6 327 920,3 473 935,7 328 280,2 
Liberec 175 157,4 168 034,7 174 389,8 244 949,5 382 329,7 228 972,2 
Pardubice 137 443,4 204 435,0 167 917,2 195 847,6 376 518,3 216 432,3 
»eskÈ BudÏjovice 189 377,7 160 622,8 210 585,9 283 690,5 221 839,5 213 223,3 
Hradec Kr·lovÈ 221 943,3 161 688,5 145 486,1 175 885,4 298 244,7 200 649,6 
Olomouc 201 687,9 197 991,1 138 830,4 217 466,2 236 916,6 198 578,4 
HavÌ¯ov 237 502,4 136 980,1 118 808,8 156 954,2 246 802,9 179 409,7 
⁄stÌ nad Labem 195 572,9 124 513,5 130 277,9 162 445,9 203 804,9 163 323,0 
Kladno 158 030,9 106 382,9 112 477,1 117 321,5 178 996,3 134 641,7 
Teplice 155 812,4 98 994,6 98 527,3 161 281,6 143 653,8 131 653,9 
Opava 89 761,9 195 184,2 80 462,9 112 635,5 151 780,3 125 965,0 
ZlÌn 130 787,3 121 332,5 100 633,4 151 213,5 122 066,5 125 206,6 
Chomutov 139 848,0 83 178,9 77 502,0 142 185,9 180 316,2 124 606,2 
Karvin· 112 865,3 138 998,0 79 478,1 88 858,7 147 137,3 113 467,5 
Jihlava 120 396,8 105 049,6 103 498,5 108 637,5 125 851,5 112 686,8 
Karlovy Vary 107 659,8 108 763,6 84 638,4 93 824,6 125 597,8 104 096,8 
Mlad· Boleslav 77 293,3 58 687,8 77 758,5 127 163,4 167 900,8 101 760,8 
Jablonec nad Nisou 76 600,8 93 045,6 68 783,5 123 296,5 136 252,2 99 595,7 
Fr˝dek-MÌstek 78 927,1 119 577,5 70 663,7 131 474,3 92 470,9 98 622,7 
DÏËÌn 77 131,4 83 513,3 79 415,9 115 147,7 132 285,6 97 498,8 
ProstÏjov 103 913,1 88 798,1 56 918,7 101 192,9 115 243,3 93 213,2 
T¯inec 95 437,0 96 125,0 55 039,2 70 707,9 144 504,1 92 362,6 
Most 77 802,0 103 442,8 78 530,3 87 356,4 95 550,4 88 536,4 
P¯erov 41 158,1 42 964,8 54 923,8 64 365,1 137 321,4 68 146,6 
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Graf!".!6:!Rozp&tÌ!celkov˝ch!v˝daj'!v letech 2014 - 2018(tis.!K") 
 

 
 
P¯edch·zejÌcÌ graf zobrazuje rozpÏtÌ hodnot celkov˝ch v˝daj˘ jednotliv˝ch statut·rnÌch 
mÏst za celÈ hodnocenÈ pÏtiletÈ obdobÌ. »Ìm kratöÌ je ˙seËka v grafu tÌm konstantnÏjöÌ 
jsou v˝daje statut·rnÌch mÏst smÏ¯ujÌcÌ do oblasti ökolstvÌ. Na v˝öi rozpÏtÌ rozpoËtovan˝ch 
v˝daj˘ majÌ nejvÏtöÌ vliv realizovanÈ investice, mimo¯·dnÈ (velkÈ opravy) a v neposlednÌ 
¯adÏ i mÌstnÌ podmÌnky, tak jak byly zmÌnÏny v˝öe. 
 
Tabulka!".!12: Neinvesti"nÌ!p Ìsp&vky!na!û·ka!(tis.!K") 
 
N·zev!m&sta Pr'm&r/û·k N·zev!m&sta Pr'm&r/û·k 
Hradec Kr·lovÈ 12,75 Brno 9,25 
Karvin· 12,29 Liberec 9,02 
Teplice 12,13 Chomutov 8,82 
DÏËÌn 11,60 Ostrava 8,81 
»eskÈ BudÏjovice 11,23 Pardubice 8,54 
Olomouc 11,13 Kladno 8,41 
Jihlava 10,57 ⁄stÌ nad Labem 8,29 
PlzeÚ 10,09 Fr˝dek-MÌstek 8,21 
Jablonec nad Nisou 10,05 Most 8,08 
HavÌ¯ov 9,96 ZlÌn 8,00 
Opava 9,86 ProstÏjov 7,64 
T¯inec 9,84 Mlad· Boleslav 7,45 
Karlovy Vary 9,55 P¯erov 7,13 

 
V˝öe neinvestiËnÌch p¯ÌspÏvk˘ ve zjednoduöenÈ podobÏ p¯edstavuje rozdÌl (rozpoËtov˝ 
schodek) mezi n·klady a v˝nosy ökolsk˝ch p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ. »Ìm vyööÌ je hodnota 
neinvestiËnÌho p¯ÌspÏvku, tÌm vÏtöÌ je rozpoËtov˝ schodek. Anal˝za v˝öe schodku je na 
z¯izovateli a jeho sniûov·nÌ je souhrnem ¯ady opat¯enÌ, mÌstnÌ legislativou zaËÌnaje (nap¯. 
definov·nÌ vztahu z¯izovatel ñ organizace) a konËe smyslupln˝m pl·nov·nÌm a to jak 
kr·tkodob˝m (rozpoËet) tak i dlouhodob˝m (st¯ednÏdob˝ v˝hled rozpoËtu). 
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Graf!".!7:!Neinvesti"nÌ!p Ìsp&vky!na!û·ka!(tis.!K") 
 

 
 
Statut·rnÌ mÏsto Pardubice vynakl·d· na provoznÌ v˝daje srovnatelnÈ finanËnÌ prost¯edky 
jako ostatnÌ statut·rnÌ mÏsta. Pr˘mÏrnÈ procento, kterÈ statut·rnÌ mÏsta vynakl·dajÌ na 
provoznÌ v˝daje do ökolstvÌ, se pohybuje od 11,8% do 16,3%. U statut·rnÌho mÏsta 
Pardubice je tato hodnota ve v˝öi 13,4%. NeinvestiËnÌ transfery ËinÌ 61,3% celkov˝ch 
provoznÌch v˝daj˘ statut·rnÌho mÏsta. 
V roce 2018 byl upraven z·kon o rozpoËtovÈm urËenÌ danÌ (243/2000 Sb.), kdy byl zvednut 
koeficient, kter˝m se podÌlÌ poËet û·k˘ na celkovÈ hodnotÏ sdÌlen˝ch danÌ ñ ze 7 na 9%. 
Tuto legislativnÌ zmÏnu je moûnÈ pozorovat na zv˝öenÌ provoznÌch v˝daj˘ smÏ¯ujÌcÌch do 
ökolstvÌ. 
Lze tedy konstatovat, ûe SMP vÏnuje do ökolstvÌ finanËnÌ prost¯edky, kterÈ jsou jednak 
srovnatelnÈ s ostatnÌmi statut·rnÌmi mÏsty, tak i s hodnotami, kterÈ zÌsk·vajÌ ze st·tnÌho 
rozpoËtu formou sdÌlen˝ch danÌ. 
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P Ìloha!".!1: poskytnutÌ!neinvesti"nÌch!p Ìsp&vk' jednotliv˝m!Zä 
 

N·zev!organizace 2014 2015 2016 2017 2018 Pr'm&r 

Zä Z·vodu mÌru 4 001 3 433 3 880 4 485 4 504 4 061 
Zä Bratranc˘ Veverkov˝ch 4 008 3 973 4 385 5 332 5 679 4 675 
Zä J Ressla 3 284 3 119 3 238 3 498 3 621 3 352 
Zä StaÚkova 3 571 3 602 4 137 4 480 5 045 4 167 
Zä ätef·nikova 4 202 4 246 4 692 5 018 5 168 4 665 
Zä Beneöovo n·m 4 102 4 114 4 425 4 303 4 561 4 301 
Zä Stud·nka 5 935 5 970 5 943 6 129 6 237 6 043 
Zä PardubiËky vË Mä »ern· 
za Bory 1 321 1 292 1 392 1 603 1 493 1 420 

Zä SvÌtkov, ul äkolnÌ 2 836 2 771 2 939 3 107 3 983 3 127 
Zä DruûstevnÌ (Polabiny I) 5 718 5 844 5 592 5 891 6 002 5 810 
Zä Prodlouûen· (Polabiny II) 4 085 4 159 4 223 4 608 4 850 4 385 
Zä Npor Eli·öe (Polabiny III) 4 590 4 271 4 897 5 546 5 691 4 999 
Zä Ohrazenice 3 419 4 508 3 199 2 845 4 014 3 597 
Zä Spo¯ilov 3 136 2 796 2 995 3 244 3 651 3 164 
Zä Dubina E Koöù·la 4 120 3 821 4 271 6 646 5 266 4 825 
Zä + Mä praktick· A Krause 1 692 1 642 1 592 1 778 1 358 1 612 
Zä Waldorfsk· 1 921 2 485 2 592 3 081 3 200 2 656 
Zä!celkem 61 938 62 042 64 392 71 592 74 323 66 857 

 
 
P Ìloha!".!2: poskytnutÌ!neinvesti"nÌch!p Ìsp&vk' jednotliv˝m!Mä 
 

N·zev!organizace 2014 2015 2016 2017 2018 Pr'm&r 

Mä Hostovice 332 298 312 307 581 366 
Mä Raisova 667 632 706 647 631 657 
Mä SlunÌËko (GorkÈho) 869 846 915 897 923 890 
Mä KonÌËek (Bulharsk·) 706 688 613 702 685 679 
Mä Mot˝lek (J Ressla) 853 860 793 830 919 851 
Mä Doubek (SvÌtkov a 
L·ny na D˘lku) 883 777 816 802 995 855 
Mä Duha (Popkovice a St 
»Ìvice) 1 281 1 343 1 494 1 278 1 164 1 312 
Mä Pastelka (Polabiny I - 
Rosick·) 878 897 901 971 1 050 939 
Mä Mlad˝ch (Polabiny I) 1 091 1 055 1 012 1 060 1 087 1 061 
Mä ZvoneËek (Polabiny II 
- SluneËnÌ) 1 457 1 321 1 420 1 325 1 713 1 447 
Mä Odbor·¯˘ (Polabiny 
III) 1 668 1 630 1 664 1 742 1 921 1 725 
Mä KlubÌËko (Polabiny IV 
- Grusova) 1 332 1 343 1 308 1 392 1 458 1 366 
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N·zev!organizace 2014 2015 2016 2017 2018 Pr'm&r 

Mä BroûÌkova (Polabiny 
IV) 1 565 1 550 1 561 1 700 1 738 1 623 
Mä »ty¯lÌstek (N·rodnÌch 
hrdin˘) vË Mä Nemoöice 889 767 891 919 858 865 
Mä Rosice nad Labem 492 441 510 584 547 515 
Mä Draûkovice 409 459 461 503 474 461 
Mä Kor·lek (Rumunsk·) 1 259 1 301 1 268 1 353 1 408 1 318 
Mä Kamar·d (TeplÈho) 856 844 808 863 886 851 
Mä KytiËka (Gebauerova) 1 545 1 460 1 772 1 537 1 673 1 597 
Mä E Koöù·la 1 800 1 736 1 633 1 686 1 680 1 707 
Mä KamÌnek (Ke Kamenci 
Ë p 1601) 547 480 548 583 498 531 
Mä Beneöovo n·mÏstÌ  vË 
Mä »eökova (ViöÚovka) 1 248 1 248 1 240 1 365 1 370 1 294 
Mä Winterova 560 498 534 570 520 536 
Mä Ohrazenice 818 881 858 844 695 819 
Mä SrdÌËko (L Matury) 1 183 1 077 1 054 1 122 1 111 1 109 
Mä K Polabin·m 1 367 1 435 1 275 1 431 1 433 1 388 
Mä PospÌöilovo n·m 1 367 1 328 1 351 1 308 1 434 1 358 
Mä Z·vodu mÌru 1 240 1 204 1 173 1 236 1 239 1 218 
Mä Na T¯Ìsle 915 877 816 806 1 148 912 
Mä!celkem 30 077 29 276 29 706 30 361 31 841 30 252 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



P¯Ìloha!Ë.2! 

 

 

VyhodnocenÌ!z·kladnÌch!

aspekt˘!on-line komunikace 

ökol!a ökolsk˝ch!za¯ÌzenÌ 

 
 
 
Strategie rozvoje!ökolstvÌ 
 
 
 
Doba!zpracov·nÌ:  z·¯Ì 2019 ñ prosinec 2019 
Objednatel:   Statut·rnÌ mÏsto Pardubice 
Zhotovitel:    AQE advisors, a.s. 
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Pouûitelnost!webu 
Webov· str·nka ökoly je nejefektivnÏjöÌm n·strojem, kter˝m ökola v souËasnÈ dobÏ 
disponuje. DÌky vnikajÌcÌ viditelnosti w ebovÈ prezentace na ni p¯ich·zÌ dostateËnÈ 
mnoûstvÌ dob¯e cÌlen˝ch n·vötÏvnÌk˘. äkola tak m˘ûe prost¯ednictvÌm w ebovÈ str·nky 
zlepöit komunikaci, zapojit rodiËe, prezentovat svÈ silnÈ str·nky a budovat solidnÌ a 
d˘vÏryhodnou povÏst ve svÈ komunitÏ. 

Pro jak˝koli w eb ökoly obvykle existujÌ dva prim·rnÌ ˙Ëely. JednÌm z nich je poskytnout 
poutavÈ a aktu·lnÌ informace vaöim souËasn˝m rodiË˘m, û·k˘m, zamÏstnanc˘m  
a komunitÏ. Druh˝m ˙Ëelem je p¯il·kat novÈ û·ky (prost¯ednictvÌm jejich rodiË˘ nebo 
z·konn˝ch z·stupc˘) a zÌsk·vat kvalitnÌ zamÏstnance. To znamen·, ûe v·ö ökolnÌ w eb musÌ 
informovat vaöe st·vajÌcÌ z·kaznÌky i trh potenci·lnÌch z·kaznÌk˘. 

Web nem˘ûe mÌt problÈmy s p¯ÌstupnostÌ, musÌ b˝t p¯Ìstupn˝ pro vöechny a nekl·st 
do cesty û·dnÈ p¯ek·ûky a bariÈry. Pot¯ebnÈ je rozliöovat jednotlivÈ skupiny uûivatel, kterÈ 
majÌ p¯Ìstup k w ebu, aby byla zajiötÏna dobr· pouûitelnost. 

Pouûitelnost w ebu (web usability) je souborem mnoha pravidel zlepöujÌcÌch interakci 
n·vötÏvnÌka s w ebovou str·nkou. Zvyöuje srozumitelnost a p¯ehlednost w ebu. Pouûitelnost 
w ebu takÈ zaruËuje, ûe se na nÏm n·vötÏvnÌk snadno orientuje, ûe se dok·ûe rychle dostat 
k poûadovan˝m informacÌm a plnit na w ebu i svÈ dalöÌ cÌle (nap¯. registrace, p¯ihl·öenÌ, 
elektronick· û·kovsk· knÌûka, jÌdelnÌËekÖ ). Pouûitelnost w ebu se tÈû snaûÌ p¯edch·zet 
problÈm˘m, kterÈ p¯i tomto procesu obvykle vznikajÌ. A nakonec, w ebov· pouûitelnost 
klade d˘raz i na p¯Ìjemn˝ uûivatelsk˝ proûitek. 

P¯Ìklady!pouûitelnosti 
ZnaËn˝ v˝znam pro pouûitelnost m· intuitivnost!ovl·d·nÌ. Jako p¯Ìklad si p¯edstavme 
nÏkolik podtrûen˝ch slov v textu. VÏtöina uûivatel˘ bude automaticky p¯edpokl·dat, ûe jde 
o odkaz. Pokud na text nep˘jde kliknout, budou mÌt pocit chyby a selh·nÌ (kles· tak 
i d˘vÏryhodnost w ebu). 

Pokud naopak skuteËn˝ odkaz nebude podtrûen˝ nebo jinak zv˝raznÏn, musÌ n·vötÏvnÌk 
p¯i jeho hled·nÌ p¯em˝ölet a i to je samoz¯ejmÏ öpatnÏ. Zvyöuje se tÌm celkov˝ z·porn˝ 
dojem z w ebu a aû dos·hne urËitÈ ˙rovnÏ, n·vötÏvnÌk str·nky znechucenÏ opustÌ. A nadto 
ñ nechceme radÏji, aby uûivatel w ebu p¯em˝ölel spÌöe o nabÌzen˝ch moûnostech?  

Je z¯ejmÈ, kolik se toho d· pokazit nebo vylepöit na pouh˝ch odkazech. Webov· 
pouûitelnost je vöak komplexnÌ obor zasahujÌcÌ do mnoha aspekt˘ tvorby internetov˝ch 
prezentacÌ. Mezi dalöÌ p¯Ìklady negativnÏ ovlivÚujÌcÌ pouûitelnost pat¯Ì t¯eba:  
 

 p¯Ìliön· originalita, p¯edevöÌm v ovl·d·nÌ w ebu, 
ale i p¯i n·vrhu layoutu nebo vzhledu 

 nekonzistence hlavnÌch prvk˘ a jejich funkËnosti 
 mal· rychlost naËÌt·nÌ a vykreslov·nÌ str·nky v prohlÌûeËi 
 nefungujÌcÌ Ëi nedostateËn· navigace 
 öpatn· informaËnÌ architektura ñ p¯edevöÌm nelogickÈ uspo¯·d·nÌ, rozmÌstÏnÌ 

a mal· strukturovanost informacÌ 
 zasahov·nÌ do uûivatelskÈho prost¯edÌ prohlÌûeËe, nap¯. obarvenÈ liöty, 

otvÌr·nÌ odkaz˘ do novÈho okna 
 neexistence tiskovÈ verze 
 chybÏjÌcÌ zpÏtn· vazba 
 nep¯ÌvÏtiv˝ tvar URL 
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 u vÏtöÌch w eb˘ takÈ chybÏjÌcÌ mapa str·nek, nefungujÌcÌ chybov· str·nka 404, 
neexistujÌcÌ fulltextovÈ vyhled·v·nÌ 

 

Metodika!zpracov·nÌ!hodnocenÌ 
HodnocenÈ parametry w ebov˝ch str·nek :  

 srozumitelnost 
 p¯ehlednost 
 intuitivnost 
 uûivatelsk˝ proûitek 

CELKEM:!proûitek 

 

Stupnice hodnocenÌ parametr˘ w ebov˝ch str·nek 

VynikajÌci stav 

 

dobr˝ stav 

 

uspokojiv˝ stav 

 

öpatn˝ stav 

 

krizov˝ stav 
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SEZNAM JEDNOTLIV› CH PÿEHLEDŸ WEBOV› CH STR¡NEK 

Zä Polabiny ñ Pardubice, DruûstevnÌ 

Zä Waldorfsk· Pardubice, GorkÈho 

Zä Pardubice-Ohrazenice, Trnovsk· 

Zä Pardubice-Polabiny, Prodlouûen· 

Zä Pardubice, n·b¯eûÌ Z·vodu mÌru 

Zä Pardubice-Stud·nka, Pod 
Zahradami 

Zä Pardubice-SvÌtkov, äkolnÌ 

Zä Pardubice-Spo¯ilov, Kotkova 

Zä Pardubice,Dubina, Erno Koöù·la 

Zä Pardubice, StaÚkova 

Zä a Mä Pardubice, A. Krause 

Zä Pardubice, Bratranc˘ 
Veverkov˝ch 

Zä Pardubice, Josefa Ressla 

Zä Pardubice, Beneöovo n·mÏstÌ 

Zä Pardubice-Polabiny, npor. Eli·öe 

Mä Mot˝lek Pardubice, Josefa Ressla 

Zä Pardubice, ätef·nikova 

Zä a Mä, Pardubice-PardubiËky, 
Kyjevsk· 

Mä Pardubice, Wintrova 

Mä KamÌnek Pardubice, Ke Kamenci 

Mä Pardubice-Polabiny, Odbor·¯˘ 

Mä Pastelka Pardubice-Polabiny, 
Rosick· 

Mä KytiËka Pardubice, Gebauerova 

Mä Pardubice, Beneöovo n·mÏstÌ 

Mä Duha Pardubice-Popkovice a 
StarÈ »Ìvice 

Mä Pardubice, n·b¯eûÌ Z·vodu mÌru 

Mä Pardubice-Hostovice 

Mä Pardubice-Dubina, Erno Koöù·la 

Mä SrdÌËko Pardubice, LuÔ ka Matury 

Mä KonÌËek Pardubice, Bulharsk· 

Mä Pardubice, K Polabin·m 

Mä Pardubice-JesniË·nky, Raisova 

Mä Pardubice-Draûkovice 

Mä Pardubice-Polabiny, Mlad˝ch 

Mä Pardubice, PospÌöilovo n·mÏstÌ 

Mä Pardubice-Ohrazenice, äkolsk· 

Mä ZvoneËek Pardubice-Polabiny, 
SluneËnÌ 

Mä Kor·lek Pardubice Rumunsk· 

Mä Doubek Pardubice-SvÌtkov a L·ny 
na D˘lku 

Mä Pardubice-Rosice nad Labem, 
Prokopa HolÈho 

Mä SlunÌËko Pardubice, GorkÈho 

Mä Kamar·d Pardubice, TeplÈho 

Mä Pardubice, Na T¯Ìsle 

Mä »ty¯lÌstek Pardubice, N·rodnÌch 
hrdin˘ 

Mä Pardubice-Polabiny, BroûÌkova 

Mä KlubÌËko Pardubice-Polabiny, 
Grusova 

ZUä Pardubice - Polabiny, Lonkova 

ZUä Pardubice, HavlÌËkova 

D˘m dÏtÌ a ml·deûe ALFA Pardubice 
- Polabiny, Druûby 

D˘m dÏtÌ a ml·deûe BETA Pardubice 
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1. Zä!Polabiny!ñ Pardubice,!DruûstevnÌ 

https: //w w w .zspolabiny1.cz 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 
Soci·lnÌ!sÌtÏ: Facebook, pravidelnÏ aktualizov·n, 
772 sledujÌcÌch. äkola disponuje i youtube kan·lem, kter˝ 
m· poslednÌ video nahranÈ z doby p¯ed dvÏma lety. 

 

2. Zä!Waldorfsk·!Pardubice,!GorkÈho 
https: //w w w .w aldorfpardubice.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 
Soci·lnÌ!sÌtÏ: Facebook, pravidelnÏ aktualizov·n, 
662 sledujÌcÌch. 
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3. Zä!Pardubice-Ohrazenice,!Trnovsk· 

https: //w w w .zsohrazenice.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: Facebook neaktÌvnÌ, 6 sledujÌcÌch. 

 

4. Zä!Pardubice-Polabiny,!Prodlouûen· 
https: //w w w .zsprodlouzenapce.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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5. Zä!Pardubice,!n·b¯eûÌ!Z·vodu!mÌru 

http: //w w w .zszavodumiru.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: Facebook neaktÌvnÌ od roku 2012, 
31 sledujÌcÌch. 

 

6. Zä!Pardubice-Stud·nka,!Pod!Zahradami 
https: //w w w .zs-studanka.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ:!T w itter, pravidelnÏ aktualizov·n. Zaloûen˝ 
youtube kan·l, kter˝ ale nem· û·dn· videa. 
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7. Zä!Pardubice-SvÌtkov,!äkolnÌ 

https: //w w w .zssvitkov.cz/uvod 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!stÌÏ: û·dne. 

 

8. Zä Pardubice-Spo¯ilov,!Kotkova 
https: //zs-sporilov.eu/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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9. Zä!Pardubice,Dubina,!Erno!Koöù·la 

https: //w w w .zsdubina.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

10. Zä!Pardubice,!StaÚkova 
https: //w w w .zsstankova.cz/ 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!stÌÏ: û·dne. 
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11. Zä!a!Mä!Pardubice,!A.!Krause 

http: //skolakr.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

12. Zä!Pardubice,!Bratranc˘!Veverkov˝ch 
https: //w w w .zsbrve.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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13. Zä!Pardubice,!Josefa!Ressla 

http: //w w w .zsjres.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: Facebook, v tomto ökolnÌm roce aktualizovan˝ dvakr·t. Aktualizace 
tedy nepravidelnÈ. Zaloûen˝ youtube kan·l, v nÏm velkÈ mnoûstvÌ videÌ. 

 

14. Zä!Pardubice,!Beneöovo!n·mÏstÌ 
https: //w w w .benesovka.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!stÌÏ: û·dne. 
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15. Zä!Pardubice-Polabiny,!npor.!Eli·öe 

https: //w w w .zspol3.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

16. Mä!Mot˝lek!Pardubice,!Josefa!Ressla 
https: //w w w .msmotylek.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!stÌÏ: û·dne. 
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17. Zä!Pardubice,!ätef·nikova 

http: //zsstefanikova-pce.cz/uvod 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ! sÌtÏ: ZajÌmavÈ let·ky a akce na Facebooku, 
893 sledujÌcÌch. 

 

18. Zä!a!Mä,!Pardubice-PardubiËky,!Kyjevsk· 
http: //w w w .zs-pardubicky.cz/index.html 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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19. Mä!Pardubice, W introva 
https: //mspcew introva.w ebnode.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!stÌÏ: û·dne. 

 

20. Mä!KamÌnek!Pardubice,!Ke!Kamenci 
http: //w w w .mskaminek.cz// 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!stÌÏ: zaloûen˝ youtube kan·l a rajce.net. 
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21. Mä!Pardubice-Polabiny,!Odbor·¯˘ 
https: //w w w .msodboraru.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!stÌÏ: û·dne. 

 

22. Mä!Pastelka!Pardubice-Polabiny,!Rosick· 
https: //w w w .pastelka.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!stÌÏ: û·dne. 
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23. Mä!KytiËka!Pardubice,!Gebauerova 
http: //w w w .msgebauerova.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ! sÌtÏ: Facebook, pravidelnÏ aktualizovan˝. 
Zaloûen˝ youtube kan·l, na nÏm vöak nahr·no jedno video, 
ne staöÌ neû jeden rok. 

 

24. Mä!Pardubice,!Beneöovo!n·mÏstÌ 
http: //w w w .msvisnovka.cz/index.php 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!stÌÏ: û·dne. 
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25. Mä!Duha!Pardubice-Popkovice!a!StarÈ!»Ìvice 
https: //w w w .msduha.eu/ 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

26. Mä!Pardubice,!n·b¯eûÌ!Z·vodu!mÌru 
https: //w w w .mszm.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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27. Mä!Pardubice-H ostovice 
http: //mshostovice.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

28. Mä!Pardubice-Dubina,!Erno!Koöù·la 
http: //w w w .msekostala.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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29. Mä!SrdÌËko!Pardubice,!LuÔka!Matury 
https: //w w w .ms-srdicko.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

30. Mä!KonÌËek!Pardubice,!Bulharsk· 
https: //w w w .mskonicek.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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31. Mä!Pardubice,!K Polabin·m 
http: //w w w .mskpolabinam.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

32. Mä!Pardubice-JesniË·nky,!Raisova 
http: //msraisova.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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33. Mä!Pardubice-Draûkovice 
https: //w w w .msdrazkovice.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

34. Mä!Pardubice-Polabiny,!Mlad˝ch 
https: //w w w .ms-mladych.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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35. Mä!Pardubice,!PospÌöilovo!n·mÏstÌ 
https: //mspospisilovo.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

36. Mä!Pardubice-Ohrazenice,!äkolsk· 
https: //w w w .msohrazenice.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

  



  

© AQE advisors, a.s.  strana 23 

37. Mä!ZvoneËek!Pardubice-Polabiny,!SluneËnÌ 
http: //w w w .ms-zvonecek-pardubice.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

38. Mä!Kor·lek!Pardubice!Rumunsk· 
https: //w w w .ms-koralek.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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39. Mä!Doubek!Pardubice-SvÌtkov!a!L·ny!na!D˘lku 
http: //w w w .msdoubek.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ! sÌtÏ: mate¯sk· ökola m· na sv˝ch str·nk·ch 
nefunkËnÌ odkaz na facebookov˝ profil. 

 

40. Mä!Pardubice-Rosice!nad!Labem,!Prokopa!HolÈho 
http: //w w w .rosnicanda.eu/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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41. Mä!SlunÌËko!Pardubice,!GorkÈho 
http: //w w w .ms-slunicko-pardubice.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

42. Mä!Kamar·d!Pardubice,!TeplÈho 
http: //w w w .mskamaradpardubice.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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43. Mä!Pardubice,!Na!T¯Ìsle 
http: //w w w .msnatrisle.cz/ 
 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

44. Mä!»ty¯lÌstek!Pardubice,!N·rodnÌch!hrdin˘ 
https: //ctyrlistek-pardubice.eu/pardubicky/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 
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45. Mä!Pardubice-Polabiny,!BroûÌkova 
https: //w w w .msbrozikova.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne. 

 

46. Mä!KlubÌËko!Pardubice-Polabiny, Grusova 
https: //w w w .msgrusova.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝ 
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: Mä KlubÌËko nespravuje û·dnou soci·lnÌ sÌù, 
p¯ÌspÏvky Mä KlubÌËko jsou Ë·sti obsahu spolku montessori 
Pardubice na Facebooku. 
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47. ZUä!Pardubice!- Polabiny, L onkova 

http: //w w w .zuspardubice.cz/ 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: Facebook, pravidelnÏ aktualizov·n, 
500 sledujÌcÌch. 

 

48. ZUä!Pardubice,!HavlÌËkova 
http: //w w w .zushavlickovapardubice.cz/index.php 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: û·dne 
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49. D˘m!dÏtÌ!a!ml·deûe!ALFA!Pardubice - Polabiny,!Druûby 
http: //w w w .zushavlickovapardubice.cz/index.php 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: Facebook, pravidelnÏ aktualizov·n, 
779 sledujÌcÌch. 

 

 

50. D˘m!dÏtÌ!a!ml·deûe!BETA!Pardubice 
http: //w w w .zushavlickovapardubice.cz/index.php 

 

srozumitelnost  
 

p¯ehlednost 
 

intiutivnost 
 

uûivatelsk˝!
proûitek  

POUéITELNOST 
 

 

Soci·lnÌ!sÌtÏ: Facebook, pravidelnÏ aktualizov·n, 
614 sledujÌcÌch. 

 



JednotliivÈ Mä FB Detail FB
Soc
. 
sÌùe 

str·nky p¯ehled str·nky fotogalerie str·nky newsletter Dotaznik pro rodi!e - 20.11.2019

Mä ZvoneËek Pardubice-Polabiny, SluneËnÌ 284 http://www.ms-zvonecek-
pardubice.cz/

bronzov˝ certifikat zdrav· ökola, p¯ehledn˝ 
design

majÌ z·kladnÌ fotogaleriÌ, pak jednotlive 
t¯Ìdy osobitnÏ fotogalerie na rajËe.cz

Newsletter chybÌ, str·nka aktualÌt/ novinek je aktu·lnÌ
odkaz na dotaznÌk v novink·ch

Mä Pardubice, Wintrova II 579 https://mspcewintrova.webnode.cz/
p¯ehlednost fajn nenÌ nejaktualnejöÌ majÌ fotogalerii ale jenom prostory ökoly, 

z·dne akce ani promo
é·dny newsletter jenom str·nka aktualit a akcÌ na, kter˝ch je m·lo info

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Duha Pardubice-Popkovice a StarÈ »Ìvice https://www.msduha.eu/
str·nka je p¯ehledn·, je zde m·lo 
informaciÌ pro ve¯ejnost i kdyû jsou aktu·lnÌ

chybÌ fotogalerie, majÌ jen ˙vodnÌ fotky na 
str·nk·ch

m·lo akcÌ, a proma pro rodiËe
odkaz na dotaznÌk v aktualit·ch

Mä KamÌnek Pardubice, Ke Kamenci 1601 youtube
Str·nka je neaktu·lnÌ - poslednÌ 
video s p¯ed 5 mesÌcu http://www.mskaminek.cz/

aktuality a fotky na str·nk·ch rajce.cz aktu·lna fotogalerie, pravidelne 
p¯ÌzpÏvky

é·dny newsletter jenom str·nka aktualit a akcÌ - dostatek info o akcÌch i pro 
rodiËe DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice, n·b¯eûÌ Z·vodu mÌru 1961 https://www.mszm.cz/
ûit˝ n·hled fotogalerie,jÌdelniËku, kalend·¯e datumy ve fotogalerii nejsou aktualne 

p¯episujÌ se na jeden podle poslednÌ ˙pravy
NemajÌ newsletter: Rubrika Ël·nky pro rodiËe o doporuËenÌch a Ëasopisu M˘j 
predökol·k DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä »ty¯lÌstek Pardubice, N·rodnÌch hrdin˘ 8 https://ctyrlistek-
pardubice.eu/pardubicky/

virtu·lnÌ prohlÌdka prostor- super 
spracov·nÌ jako street wiew

Fotogalerie po p¯ihl·öenÌ - nemajÌ p¯Ìztup 
cizÌ lidi

é·dn˝ newsletter jen p¯ehled aktualit
odkaz na dotaznÌk na ˙vodnÌ str·nce

Mä Pardubice, PospÌöilovo n·mÏstÌ 1692 https://mspospisilovo.cz/
aktuality jsou fajn, dostatek informacÌ o 
pl·novan˝ch akcÌch

Fotogalerie podle Mä nebo akcÌ v Mä äkolnÌ zpravodaj - kaûdÈ pololetÌ ( https://mspospisilovo.cz/skolni-zpravodaj )
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Kor·lek Pardubice, Rumunsk· 90 https://www.ms-koralek.cz/
str·nka o novink·ch bez fotek, nevyplÚenÈ 
obr·zkovÈ pole, p¯ehled novinek fajn

Fotogalerie fajn jen nep¯ehledn·, delenÌ 
jenom podle ök. Roku a akcÌ

é·dny newsletter, nabÌdka literat˙ry o v˝chovÏ detÌ
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice-Polabiny, BroûÌkova 450 https://www.msbrozikova.cz/
pÏkn· str·nka na orientaci, hned v ˙vode 
kalend·¯

po kaûdÈ akci fotogalerie aktu·lna é·dny newsletter, z·kladnÌ informace pro rodiÊe
informace o dotaznÌku 18.11.2019

Mä Pardubice-Ohrazenice, äkolsk· 225 https://www.msohrazenice.cz/

p¯ehledn· str·nka hrav˝ styl, orientace 
super, aktuality rovn v ˙vodu sympatick˝ 
design

po kaûdÈ akci fotogalerie aktu·lna Publikace v˝roËnÌ zpr·v˝, jinak info nic moc, aktuality jsou pÏknÈ 

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice-Polabiny, Mlad˝ch 158 https://www.ms-mladych.cz/
video prohlÌdka t¯Ìd po kaûdÈ akci fotogalerie aktu·lna é·dn˝ newsletter, info slab˝ p¯ehled o aktivit·ch jen o uzav¯enÌ ökolky poËas 

pr·zdnin DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Kamar·d Pardubice, TeplÈho 2100 http://www.mskamaradpardubice.cz/index.ph
p

öpatna str·nka, û·dne fotky, malo info a 
aktualit

fotogalerie na rajËe.cz pod MS TEPLEHO, 
obsah je aktualizov·n pravidelnÏ

Nevyd·vajÌ û·dny newsletter
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä KytiËka Pardubice, Gebauerova 1691 facebook
301 sledujÌcÌch,                                           
pravidelne aktualizov·no 21.11.2019 youtube

jedinÈ video 7 mÏsÌcu zp·tky 
nefunguje. http://www.msgebauerova.cz/

peknÈ let·ky na akce FB fotky mate¯skÈ ökoly chybÌ fotogalerie PeknÈ let·ky na akce FB, aktuality jsou p¯ehlednÈ delene do skupÌn, napsali o 
n·s DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice-Dubina, Erno Koöù·la 991 http://www.msekostala.cz/
p¯ÌmÌ odkaz na kalend·¯ P¯ehledne akce 
ökoly

po kaûdÈ akci fotogalerie aktu·lna za 
jednotlivÈ t¯Ìdy

é·dny newsletter, info o aktivit·ch a projektoch pro zapojenÌ deti, ekologick˝ 
p¯Ìztup ökoly DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä KlubÌËko Pardubice-Polabiny, Grusova 448
Spolek 

montessori 
Pardubice

Mä KlubÌËko nem· samostatnÏ Facebook 
str·nku, ËlenovÈ spolku montessori 
Pardubice sdÌlÌ jeden profil                                
       »lenovÈ Montessori Pardubice:
Montessori centra Elipsa
Mä KlubÌËko - dvÏ montessori t¯Ìdy
Montessori t¯Ìdy p¯i Zä Polabiny 1, kde je 
cel˝ 1.stupeÚ ve t¯ech vÏkovÏ smÌöen˝ch 
t¯Ìd·ch.

https://www.msgrusova.cz/

klasickÈ, logopedickÈ a montessori t¯Ìdy- 
ekne p¯ehledÚe

 kalend·r akcÌ s fotogaleriÌ - p¯Ìmo p¯i 
informacÌch pro rodiËe o aktivitach, kterÈ 
se chystajÌ a kterÈ probÏhly

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Mot˝lek Pardubice, Josefa Ressla 1992 https://www.msmotylek.cz/
pÏknÏ rozpracovanÈ aktuality fotogalerie z·kladnÌ vÌce foto p¯i 

aktualit·ch po rozklikanÌ
M·lo info o aktualit·ch a akcÌch v ökole û·dny newsletter

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice, K Polabin·m 626 facebook

219 sledujÌcÌch,                                           
aktuality poslednÈ ze dne 20.11.2019 http://www.mskpolabinam.cz/

FB - pln˝ provoz fungujÌci sÌù, videa 
p¯ÌspÈvky fotogalerie akcÌ, aktuality jsou 
aktu·lnÌ

po kaûdÈ akci fotogalerie aktu·lna aktuality jsou aktu·lnÌ, je to vöe p¯ehlednÈ 
informace o dotaznÌku 19.11.2019 - Aktual

Mä Pardubice-JesniË·nky, Raisova 226 http://msraisova.cz/
horöÌ p¯ehlednost str·nky nep¯ehledn· fotogalerie ale fotky tam jsou Novinky a aktuality nemajÌ bliûöÌ popis jsou jen vymenov·n˝, absence 

komunikace z ve¯ejnostÌ zhoröuje nep¯ehledn· str·nky DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice - Draûkovice 146 https://www.msdrazkovice.cz/pro-
verejnost/

str·nka v pohode p¯ehlednost taky rajce.cz aktu·lna fotogalerie, pravidelne 
p¯ÌzpÏvky

nenÌ newsletter a aktuality a novinky neposkytujÌ mnoho info z·kladn¥¥e na 
str·nkach DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice-Polabiny, Odbor·¯˘ 345 https://www.msodboraru.cz/
m·lo informacÌ, p¯ehled t¯Ìd jen povrchov˝ fotogalerie jen z·kladnÌ o t¯Ìdach p¯i akcÌch 

chybÌ fotky
aktuality a novinky jsou fajn jen je ich m·lo nemajÌ newsletter

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosick· 157 facebook
252 sledujÌcÌch,                                           
poslednÌ p¯ÌspÏvek 19.11.2019 https://www.pastelka.cz/index.html

hezk· aktu·lnÌ str·nka uprava a 
prohlednost super

fotogalerie pÏkn· a funguje i na FB pravidelnÈ p¯ÌspÈvky na FB vûdy aktu·lnÌ
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice, Beneöovo n·mÏstÌ 2115 http://www.msvisnovka.cz/index.html
str·nka nic moc, p¯ehlednÈ,zbyteËne data fotogalerie podle ökolnÌch rok˘ za mnÏ 

nep¯ehledn· chybÌ d·tumi akcÌ
rubrika vide z akcÌ 2015 1 video, informace nejsou dobrÈ, newsletter û·dn˝ 

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice-Hostovice 30 facebook
109 SledujÌcÌch,                                           
poslednÌ p¯ÌspÏvek z 18.11.2019 http://mshostovice.cz/

Ne velmi p¯ehledn· str·nka, horöÌ orientace chybÌ fotogalerie, majÌ jen ˙vodnÌ fotky na 
str·nk·ch

SpravujÌ facebok pravidelnÏ propagace pÏkn· - é·dne let·ky na podujetÌ 
jenom foto video z t¯Ìd a deùi p¯i Ëinnostech DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice-Rosice n. L., Prokopa HolÈho 160 http://www.rosnicanda.eu/
novinky a aktuality v pohode chybÌ trochu 
vÌc p¯ehlednost farby jsou hroznÈ 

fotogaleriÌ z akcÌ jsem nenaöel funguje im zpravodaj ve formÏ internetovÈ str·nky p·r zakladn˝ch oblastÌ 
uveden˝ch - harmonogram mÏsÌce nic extra cool DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Doubek Pardubice-SvÌtkov a L·ny na D˘lku http://lany.msdoubek.cz/
graficky zajÌmav· str·nka pro deti - skvÏle 
vykreslenÌ polohy na mape 

aktuality rovnou s fotogaleriÌ, p¯ehlednÏ 
hezky 

newsletter nemajÌ ale pÏkne info pro rodiÊe o organizaci roku a odkazu na 
fotogaleriÌ a aktivity, aktuality DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä SlunÌËko Pardubice, GorkÈho 1521 facebook
33 sledujÌcÌch,                                                 
 od roku 2014 neaktualnÌ http://www.ms-slunicko-pardubice.cz/

neaktu·lni str·nka ökoly, poslednÈ fotky 
2018 v popise na ˙vodÏ majÌ rekonstrukci z 
2008

neaktu·lnÌ fotogalÈrie û·dn˝ newsletter
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä SrdÌËko Pardubice, LuÔka Matury 653 https://www.ms-srdicko.cz/
nelÌbi se mi str·nka i kdyû je p¯ehledn· 
chybÌ informace o denÌ 

fotogalerie funguje datumy a aktualne 
fotky z akci chybÌ

nenÌ newsleter a û·dne info o aktualit·ch 
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä KonÌËek Pardubice, Bulharsk· 119

zonerama

vyuûitÌ externÌ fotogalerie 
moûnost sledovat a sdÌlet, 
neaktualizov·no od 3/2019 https://www.mskonicek.cz/

str·nka zastaral· ale fungujechybÌ foto t¯Ìd 
a z·kladnÌ spr·va asi nenÌ nejlepöÌ

vyuûÌvajÌ externÌ datab·zu zonerama na 
fotky, kterÈ jsou heslov·ny - ˙vodnÌ foto 
rozmazanÈ, je tam moûnost sledovat, 
vypad· podle data aktu·lnÏ 

aktuality jsou kaûd· v jinÈ barvÏ, kikirikÌ, celÈ zle 

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Mä Pardubice, Na T¯Ìsle 70 http://www.msnatrisle.cz/
hezk· str·nka majÌ aktu·lni fotografie z akciÌ aktualita a aktivity jsou fajn nemajÌ newsletter ale informujÌ dostateËne o denÌ, 

po uskuteËnenÌ akce je p¯i Ël·nku rovnou fotka DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

JednotlivÈ Zä FB Detail FB Soc. sÌùe 
jinÈ

str·nky p¯ehled str·nky fotogalerie str·nky newsletter Dotaznik pro rodi!e - 20.11.2019

Zä Waldorfsk· Pardubice, GorkÈho 867 facebook
662 sledujÌcÌch,                                           
poslednÌ p¯ÌspÏvek z 4.11.2019 https://www.waldorfpardubice.cz/

p¯ehledn˝ kalend·r dÏnÌ hodne let·ku fotogalerie chybÌ ale je ne 
faceboooku 

Vych·zÌ t˝dennÌk W-ËtenÌ
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice-Ohrazenice, Trnovsk· 159 facebook
6 sledujÌcÌch, û·dne p¯ÌzpÏvky

https://www.zsohrazenice.cz/
p¯ehledn· str·nka spojen· Zä a Mä, Zä 
pravidelnÏ aktualizovana - Mä m· i vlastnÌ 
str·nku

aktualni fotogalÈrie s popisem k akci z·dny newsletter jenom novinky pro rodiËe
odkaz na dotaznÌk v aktualit·ch

Zä a Mä Pardubice, A. Krause 2344 http://skolakr.cz/
rozdelenÌ na Zä a Mä, aktualit je m·lo 
p¯ehled p¯edchoozÌch a budoucich chybÌ jen 
aktualnÌ

galerie aktualna - podle akcÌ nenÌ newsletter, p¯ehledne ¯azenÈ rozdelenÌ äVP
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice, Josefa Ressla 2258 facebook

336 sledujÌcÌch,                                           
p¯ÌzpÏvky z 8.11.2019 pravidelnÏ aktualizujÌ 

youtube

Youtube nenÌ aktu·lnÌ 120 
odbÏratel˘, uveden˝ odkaz na 
twitter,kter˝ je nefunkËnÌ, 
str·nka instagram je taky 
nefunkËnÌ od roku 2017

http://www.zsjres.cz/index.php#

stranka m· na prvnÌ pohled pÏkn˝ design, 
chybÌ vöak grafick· ˙prava textu v 
jednotliv˝ch podkategoriÌch, 

chybÌ galÈrie Newsletter - ökolnÌ Ëasopis - poslednÌ ËÌslo vyd·no v roce 2016, str·nka aktualit 
je ve formÏ neupraven˝ho word dokumentu

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice-Dubina, Erno Koöù·la 870 https://www.zsdubina.cz/
str·nka je funkËnÌ aktuality aktu·lnÌ, 
fotogalerie fajn

fotogalerie je fajn NenÌ û·dny newsletter, p¯ehledn˝ kalend·r a aktuality ökoly
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice-SvÌtkov, äkolnÌ 748 https://www.zssvitkov.cz/uvod
PÏkn· ˙prava str·nky, str·nka je 
uûivatelsky p¯ÌvÏtiv· a p¯ehledn·

fotogalerie je aktu·lnÌ äkolnÌ noviny - mile p¯ekvapilo Z·¯Ì 2019-2020, mnoho fotografiÌ z akcÌ a taky 
koment·¯u a informacÌ odkaz na dotaznÌk v aktualit·ch

Zä Pardubice-Polabiny, npor. Eli·öe 344 facebook
1106 sledujÌcÌch,                                           
13.11.2019 pravidlnÏ aktualizov·na https://www.zspol3.cz/

str·nka vyzer· aktu·lnÏ a docela modernÏ 
aktuality jsou s˙ËasnÈ 

fotogalerie nenÌ aktualizovan· od akce v 
lÈtÏ 2019 odkaz na dotaznÌk na ˙vodnÌ str·nce

Zä Pardubice, Beneöovo n·mÏstÌ 590 https://www.benesovka.cz/

p¯ehledn· str·nka uskutoËnenÈ a 
pl·novanÈ akce, kaledn·r podujetÌ , roËnÌ 
zpravodaj, 

fotogalerie nenÌ pro externÌ uûivatele 
p¯ÌvÏtiv·

Aktuality o jednotliv˝ch podujetÌch, kterÈ se konajÌ jsou na str·nkach Ëasopis 
nebo newsletter jsem nenaöel odkaz na dotaznÌk na ˙vodnÌ str·nce

Zä Pardubice-Stud·nka, Pod Zahradami 317 https://www.zs-studanka.cz/

teûka orientace na str·nk·ch v souladu s Na¯ÌzenÌm EvropskÈho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) 
jsou poûadovanÈ informace k dispozici 
pouze p¯ihl·öen˝m uûivatel˘m.

zpravodaj katalpa vych·zel do 6/2018, novÈ verze nevych·zejÌ a na str·nkach 
nejsou uverejnen˝,

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice, ätef·nikova 448 facebook
893 sledujÌcÌch,                                            
pravidelnÈ aktualizov·na 21.11.2019 http://zsstefanikova-pce.cz/uvod

pÏknÈ aktuality aktuality a fotogalerie po kaûdÈ akci par 
fotek, tak akor·t

NenÌ newsletter, zajÌmavÈ let·ky a projekty na Facebooku
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice, Bratranc˘ Veverkov˝ch 866 https://www.zsbrve.cz/
str·nka je p¯ehledn·, dostatek informacÌ o 
aktualit·ch a akcÌch ökoly

fotogalerie je p¯ehledna fotky z kaûdÈ 
udalosti v˝letu na str·nkach fotogalerie

ökolnÌ Ëasopis BrVe Times - poslednÌ vyd·nÌ Ëerven 2019,  rubrika ökola v 
mediÌch napsali o n·s DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice-Spo¯ilov, Kotkova 1287 https://zs-sporilov.eu/
jednoduch· str·nka snadn· orientace 
atualnÌ data.

fotogalerie p¯i aktualit·ch m·lo fotek Nevyd·vajÌ û·dny newsletter
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice, StaÚkova 128 https://www.zsstankova.cz/index.html
nat·Ëela se zde dÌvka na koöteti, 
koment·‡e jsou hlavne kladnÈ na googlu

fotogalerie p¯i aktualit·ch  Nevyd·vajÌ û·dny newsletter
DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice-Polabiny, DruûstevnÌ 305 facebook
772 sledujÌcÌch,                                           
aktualizov·no pravidelne 4.11.2019 youtube

nefunkËnÌ 14 odbÏratel˘ 
https://www.zspolabiny1.cz/

aktuality na str·nce jsou super menÌ se na 
hlavnÌ str·nce

p¯ehledn· fotogalÈrie, aktu·lnÌ fotky Nevyd·vajÌ û·dny newsletter
odkaz na dotaznÌk na ˙vodnÌ str·nce

Zä Pardubice-Polabiny, Prodlouûen· 283 https://www.zsprodlouzenapce.cz/

aktualna str·nka,  hodnÏ dat öpatn˝ design 
nep¯ehledn˝ ùeûk· orientace na str·nke, 
anketa za logo na ökolnÌ mikiny

foto a video dokumentace akce Nevyd·vajÌ û·dny newsletter

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Zä Pardubice, n·b¯eûÌ Z·vodu mÌru 1951 facebook

31 sledujÌcÌch,                                           
nefunguje od 2012 http://www.zszavodumiru.cz/

niektorÈ prechody na ökolu dotykom 
nefunguj˙, aj kde funguje tak str·nka 
nejde,str·nka je aktu·lnÌ

fotodokumentace je p¯ehledn· a aktu·lnÌ Nevyd·vajÌ û·dny newsletter
odkaz na dotaznÌk v aktualit·ch

Zä a Mä, Pardubice-PardubiËky, Kyjevsk· 25
http://www.zs-
pardubicky.cz/index.html

neprehæadn˝ kalend·r, str·nky p˘sobÌ 
sta¯e, 

fotogalerie nep¯ehledn· na kraji jsou 
se¯azeny fotky jednotliv˝ch akcÌ, kterÈ 
jsou i v akcich.

Nevid·vajÌ newsletter, p¯ehlednÈ aktuality s popisem

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

JednotlivÈ Zuä FB Detail FB Soc. sÌùe 
jinÈ

str·nky p¯ehled str·nky fotogalerie str·nky newsletter Dotaznik pro rodi!e - 20.11.2019

ZUä Pardubice - Polabiny, Lonkova 510

facebook

500 sledujÌcÌch,                                           
aktualizov·no pravidelnÏ http://www.zuspardubice.cz/

veæmi aktÌvny FB umeleck· ökola, str·nka 
zoraden· na odbory, styl smÏ¯ov·n k 
ve¯ejnosti

fotogalerie na kaûdou vÏtöÌ akci v ökolnÌm 
roce

P¯ehled o vöem - porady, stret·vky, kult˙rni kalend·¯, newsletter nevyd·vajÌ

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

ZUä Pardubice, HavlÌËkova 925

http://www.zushavlickovapardubice.cz/
index.php

aktu·lnÌ a p¯ehledn˝ design str·nky, ¯adenÌ 
dle odbor˘, mÌrne mÌnus je kalend·¯ kter˝ 
ukazuje roky 2015/2016

kaûd˝ odbor m· svojÌ vlastnÌ fotogalÈriÌ 
zaloûenou na akcÌch ökoly

Nevyd·vajÌ newsletter, chybÌ harmonogram, informace o akcÌch jsou 

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

JednotlivÈ DDM
FB Detail FB Soc. sÌùe 

jinÈ
str·nky p¯ehled str·nky fotogalerie str·nky newsletter Dotaznik pro rodi!e - 20.11.2019

779 sledujÌcÌch,                                           
21.11.2019 pravidelnÏ aktualizov·no youtube

22 odberateæov 4 videa, 
poslednÈ 4 mÏsÌce, pravidelnÏ 
neaktualizov·no

rajËe
Pravidelne p¯ÌzpÏvky do 
fotogalÈrie z akcÌ

D˘m dÏtÌ a ml·deûe BETA Pardubice

facebook

614 sledujÌcÌch,                                            
pravidelnÈ aktualizov·no 3.11.2019

zonerama

vyuûÌvajÌ port·l zonerama, 
pÏkne p¯ehlednÏ ˙prava je taky 
v pohodÏ, pravidelnÏ p¯id·vajÌ 
fotografie s ud·losti

https://www.ddmstolbova.com/

p¯ehledn· str·nka, skvÏl· orientace, 
aktuality p¯Ìmo na ˙vodnÌ str·nce, aktivity 
i pro dospÏlÈ a seniory

fotografie po celÈ str·nce, vyuûÌvajÌ externÌ 
uloûisko na Fotky

Nevyd·vajÌ newsletter, majÌ p¯ehledn˝ kalend·¯ akcÌ 

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏl

Legenda äkola disponuje webov˝mi str·nky, fotogaleriÌ nebo soci·lnÌmi sÌtÏmi, kterÈ jsou pravidelnÏ aktualizov·ny

äkola disponuje webov˝mi str·nky, fotogaleriÌ nebo soci·lnÌmi sÌtÏmi, kterÈ nejsou pravidelnÏ aktualizov·ny

äkola nedisponuje webov˝mi str·nky, fotogaleriÌ nebo soci·lnÌmi sÌtÏmi

fotogalerie m· jen informatÌvnÌ charakter 
na prezentaci ökoly, ve¯ejne p¯ÌztupnÈ jen 

staröi fotogalerie

Newsletter nevyd·vajÌ p‡ehledy o akcÌch, t·borech, krouûcÌch jsou pÏknÏ 
zpracov·ny

DodatznÌk na str·nce ökoly chybÏlD˘m dÏtÌ a ml·deûe ALFA Pardubice - Polabiny, Druûby 3 facebook https://www.ddmalfa.cz/delta

aktuality a p¯ehlednost str·nky na dobrÈ 
˙rovÚi nenÌ zde zbyteËne mnoho d·t
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⁄vodnÌ slovo 
Z·kladem pro efektivnÌ region·lnÌ rozvoj je anal˝za relevantnÌch faktor˘, kterÈ majÌ vliv na 
rozvoj obcÌ. Pod rozvojem si m˘ûeme p¯edstavit r˘st ûivotnÌ ˙rovnÏ, kvality ûivota a kvality 
vzdÏl·nÌ obyvatel obcÌ, jeû jsou zcela v kompetenci mÌstnÌ samospr·vy. V tÈhle Ë·sti studie 
se zab˝v·me rozvojem kvality vzdÏl·v·nÌ v podmÌnk·ch statut·rnÌho mÏsta Pardubice 
v n·vaznosti na souËasn˝ stav ökolstvÌ. 

Z·kladnÌ vnÏjöÌ faktory ovlivÚujÌcÌ oblast vzdÏlanosti jsou: 
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1 Demografick˝ v˝voj PardubickÈho kraje 
Pardubick˝ kraj je rozlohou 4 519 km2 p·t˝m nejmenöÌm krajem republiky. Obyvatelstvo 
ûijÌcÌ na jeho ˙zemÌ tvo¯Ì 5 % z celkovÈho poËtu obyvatel »eskÈ republiky. V sÌdelnÌ 
struktu¯e kraje jsou nadpr˘mÏrnÏ zastoupeny malÈ obce ñ vÌce neû 80 % obcÌ 
PardubickÈho kraje m· mÈnÏ neû tisÌc obyvatel. Ve 38 mÏstech ûije 62 % obyvatel 
kraje. 
Tabulka 1: PoËet a vÏkovÈ sloûenÌ obyvatel PardubickÈho kraje k 31.12 

 

PoËet 
obyvatel 
celkem 

v tom podle pohlavÌ v tom ve vÏku (let) Pr˘mÏrn˝ 
vÏk muûi ûeny 0-14 15-64 65 a vÌce 

2008 515 185 253 973 261 212 74 997 362 393 77 795 40,4 
2009 516 329 254 545 261 784 75 260 361 150 79 919 40,6 
2010 517 164 255 117 262 047 76 015 359 758 81 391 40,8 
2011 516 411 254 961 261 450 77 030 354 670 84 711 41,0 
2012 516 440 255 018 261 422 77 616 351 073 87 751 41,2 
2013 515 985 254 797 261 188 77 936 347 586 90 463 41,5 
2014 516 372 255 137 261 235 78 671 344 618 93 083 41,7 
2015 516 149 255 159 260 990 79 315 341 189 95 645 41,9 
2016 517 087 255 691 261 396 80 394 338 204 98 489 42,1 
2017 518 337 256 604 261 733 81 098 335 911 101 328 42,3 
2018 520 316 257 948 262 368 82 063 334 475 103 778 42,4 

PoËet obyvatel byl k 31. 12. 2018 na ˙zemÌ PardubickÈho kraje 520,3 tisÌce osob. 
MeziroËnÏ vzrostl poËet obyvatel mÏst z·sluhou stÏhov·nÌ tÈmÏ¯ o 800 osob. N·r˘st poËtu 
obyvatel zajistilo zejmÈna zahraniËnÌ stehov·nÌ, vliv p¯irozenÈ zmÏny byl zanedbateln˝. 

Z Tabulky 1. je z¯ejmÈ, ûe obyvatelstvo kraje st·rne. Pr˘mÏrn˝ vÏk obyvatel meziroËnÏ 
roste o 0,1-0,2 let. V roce 2018 p¯ipadalo na 100 dÏtÌ do 15 let jiû 126 senior˘ staröÌch 
65 let (to p¯edstavuje öestou nejniûöÌ hodnotu mezi vöemi kraji »eskÈ republiky).  

PoËet i podÌl obyvatel v produktivnÌm vÏku kles·, v souËasnosti tvo¯Ì osoby ve vÏku od 15 
do 64 let jenom 64,3 % z celkovÈho poËtu obyvatel kraje.  

Ke konci roku 2018 ûilo na ˙zemÌ PardubickÈho kraje 17 575 cizinc˘. Proti p¯edchozÌmu 
roku se zv˝öil poËet cizinc˘ na ˙zemÌ kraje o 2,4 tis. osob, coû p¯edstavuje 16 % n·r˘st. 
Cizinci se tak na obyvatelstvu kraje podÌleli 3,4 % (o 0,5 procentnÌho bodu vÌce ve srovn·nÌ 
s rokem 2017). 
Tabulka 2: Pohyb obyvatel v okresu Pardubice 

 2014 2015 2016 2017 2018 

éivÏ narozenÌ 973 976 994 961 957 

Zem¯elÌ 941 1 016 926 989 952 

P¯istÏhovalÌ 2 168 2 058 2 445 2 523 2 679 

VystÏhovalÌ 1 939 2 073 2 107 2 204 2 331 

P¯Ìr˘stek 
(˙bytek) 

p¯irozen˝ 32 -40 68 -28 5 

stÏhov·nÌm 229 -15 338 319 348 

celkov˝ 261 -55 406 291 353 
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1.1 Demografick˝ v˝voj v OPR Pardubice 
PoËet obyvatel Pardubic se za poslednÌch 10 let pohyboval v rozmezÌ 89 000 - 91 000 

K 31. prosinci 2018 ûilo ve mÏstÏ Pardubice 90 688 obyvatel, z Ëehoû 51 % tvo¯ily ûeny a 
49 % muûi. N·r˘st poËtu obyvatel zajistilo zahraniËnÌ stÏhov·nÌ, vliv p¯irozenÈ zmÏny byl 
zanedbateln˝. 

PoËet zem¯el˝ch osob meziroËnÏ klesl o 37 na 952. NejËastÏjöÌ p¯ÌËnou ˙mrtÌ muû˘ i ûen 
byly nemoci obÏhovÈ soustavy. Hodnoty nadÏje doûitÌ p¯i narozenÌ muû˘ i ûen jsou v 
PardubickÈm kraji nad celorepublikov˝m pr˘mÏrem.  

VÏkov· struktura obyvatel odpovÌd· vÏkovÈ struktu¯e »eskÈ republiky. I zde p¯evaûuje 
poËet senior˘ nad mladistv˝mi. Obyvatel obou dvou skupin rok od roku p¯ib˝v·, a to na 
˙kor lidÌ v produktivnÌm vÏku, kter˝ch naopak line·rnÏ ub˝v·. 

Index st·¯Ì m· rostoucÌ tendenci, meziroËnÏ vzrostl a dosahuje hodnoty 139,8 

Pr˘mÏrn˝ vÏk obyvatel se zvyöuje. Za tento fakt m˘ûe mal· porodnost a st·le se zvyöujÌcÌ 
nadÏje na doûitÌ staröÌch osob. VÌce lidÌ se doûÌv· vyööÌho vÏku, dÌky Ëemuû se vrchol 
vÏkovÈ pyramidy rozöi¯uje. 

⁄hrnn· plodnost se pohybuje kolem 1,7 ûivÏ narozenÈho dÌtÏte na jednu ûenu. 

Pr˘mÏrn˝ vÏk matek p¯i porodu se v Pardubickem kraji aktu·lnÏ pohybuje kolem 28,3 let 
p¯i narozenÌ prvnÌho dÌtÏte a 30,4 let p¯i narozenÌ vöech dÏtÌ. Na ˙zemÌ SO ORP Pardubice 
se pr˘mÏrn˝ vÏk pohybuje kolem 29,5 let p¯i narozenÌ prvnÌho dÌtÏte a 31 let p¯i narozenÌ 
vöech dÏtÌ. NezmÏnÌ-li se v˝raznÏjöÌm zp˘sobem ˙hrnn· plodnost ûen a dalöÌ demografickÈ 
ukazatele, d· se p¯edpokl·dat, ûe vÏk matek p¯i narozenÌ dÌtÏte bude pozvolna stoupat, a 
to v ¯·dech desetin aû setin hodnot. 

⁄mrtnost se dlouhodobÏ pohybuje kolem 1 %, tedy kaûd˝ rok zem¯e kolem 1 % populace 
mÏsta Pardubic. 

Migrace obyvatel vykazuje v jednotliv˝ch letech rozdÌlnÈ hodnoty. V˝kyvy zp˘sobenÈ 
stÏhov·nÌm jsou v poslednÌch t¯ech letech stabilnÌ, pr˘mÏrnÏ se p¯istehuje cca. 330 osob 
roËnÏ a lze oËek·vat, ûe trend meziroËnÌho kolÌs·nÌ hodnot p¯istÏhoval˝ch osob bude 
pokraËovat i v n·sledujÌcÌch letech. 

Kapitola demografick˝ v˝voj v ORP Pardubice je blÌûe pops·na v p¯Ìloze X anal˝za 
demografickÈho v˝voje obyvatel. 
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1.2 Soci·lnÌ v˝voj 
PoËet zamÏstnan˝ch obyvatel v kraji meziroËnÏ roste, a to mÌrnÏ rychlejöÌm tempem neû 
v celÈ republice. MÌra zamÏstnanosti (podÌl zamÏstnan˝ch na poËtu osob 15 let˝ch  
a staröÌch) vzrostla v roce 2018 na 59 % a byla p·t· nejvyööÌ v mezikrajskÈm srovn·nÌ.  

⁄roveÚ vzdÏlanosti zamÏstnan˝ch osob v celÈm kraji roste 

Graf 1: ZamÏstnanÌ podle pohlavÌ a odvÏtvov˝ch sektor˘ v PardubickÈm kraji a »R v roce 2018 

 

Zdroj: »S⁄ (VäPS) 

PoËet osob pracujÌcÌch v terci·rnÌm sektoru meziroËnÏ roste rychlejöÌm tempem neû poËet 
zamÏstnan˝ch v sekund·rnÌm sektoru. ZamÏstnanost v prim·rnÌm a sekund·rnÌm sektoru 
vykazuje vysokÈ hodnoty a pat¯Ì k jednÏm z nejvyööÌch v mezikrajskÈm srovn·nÌ. 

V kraji je nadpr˘mÏrnÈ zastoupenÌ ¯emeslnÌk˘ a oprav·¯˘ a z·roveÚ podpr˘mÏrnÈ 
zastoupenÌ specialist˘. 

Intenzita podnikatelskÈ aktivity v kraji je jednou z nejniûöÌch v »R. 

Tabulka 3: Obyvatelstvo podle ekonomickÈ aktivity v ORP Pardubice 

 celkem muûi ûeny 
Ekonomicky aktÌvnÌ celkem 63681 34440 29241 

Z toho 

zam stnanÌ 59069 32039 27030 

podle!postavenÌ!v!zam stn·nÌ 
zam stnanci 46983 24161 22822 
zam stnavatelÈ 2161 1605 556 
pracujÌcÌ na!vlastnÌ!˙"et 6950 4865 2085 

ze!zam stnan˝ch 
pracujÌcÌ d#chodci 3010 1431 1579 
ûeny!na!mate$skÈ dovolenÈ 1207  -  1207 

nezam stnanÌ 4612 2401 2211 
ekonomicky neaktivnÌ celkem 56611 24133 32478 

Z toho 
nepracujÌcÌ d#chodci 27567 10546 17021 
û·ci,!studenti,!u"ni 16722 8404 8318 

osoby z nezjiöt nou ekonomickou aktivitou 6488 3987 2501 
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1.3 VzdÏlanostnÌ struktura PardubickÈho kraje 
Obsazenost ökol niûöÌch stupÚ˘ je ve velkÈ mÌ¯e ovlivnÏna v˝vojem porodnosti kraje. 
Celkov˝ poËet û·k˘ v PardubickÈm kraji na z·kladnÌch ökol·ch byl v roce 2018/2019 
46,5 tis. (s meziroËnÌm n·r˘stem o 750 û·k˘). 

NÌzk· porodnost v 90. letech 20 stoletÌ m· za n·sledek pokles poËtu û·k˘ na st¯ednÌm 
stupni vzdÏl·v·nÌ. Ve ökolnÌm roce 2018/2019 navötÏvovalo st¯ednÌ ökoly, gymn·zia, 
st¯ednÌ odbornÈ ökoly a taky uËiliötÏ celkem 21,1 tis. û·k˘. 

1.4 Anal˝za ökol a ökolnÌch za¯ÌzenÌ z¯izovan˝ch statut·rnÌm 
mÏstem Pardubice 

Statut·rnÌ mÏsto Pardubice z¯izuje 50 ökol a ökolnÌch za¯ÌzenÌ. VÌce neû polovinu z nich 
29, tvo¯Ì mate¯skÈ ökoly, 17 z·kladnÌ ökoly, 2 spojenÈ Mä a Zä, dvÏ za¯ÌzenÌ ZUä a dvÏ 
za¯ÌzenÌ DDM z¯izovanÈ statut·rnÌm mÏstem Pardubice. 

 Mate¯skÈ ökoly se nach·zejÌ po celÈm mÏstÏ Pardubice. Jsou umÌstÏny ve vöech 
mÏstsk˝ch a ökolnÌch ËtvrtÌch. 

 K datu tÈto anal˝zy byla kapacita vöech mate¯sk˝ch ökol (soukrom˝ch i ve¯ejn˝ch) 
dostateËn· pro pot¯eby umÌstÏnÌ û·k˘. 

 Pokud by rodiËe vöech dÏtÌ ve vÏku 2 - 6 let pob˝vajÌcÌch v PardubicÌch chtÏli pro 
v˝chovu sv˝ch dÏtÌ pouûÌvat mate¯skÈ ökoly z¯ÌzenÈ statut·rnÌm mÏstem Pardubice, 
kapacita tÏchto ökol by staËila na pokrytÌ pouze 66,5% z nich. 

Podle inovativnÌch vzdÏl·vacÌch program˘ vyuËujÌ pouze Ëty¯i z·kladnÌ ökoly (v z·kladnÌ 
ökole DruûstevnÌ se prvnÌ stupeÚ vyuËuje v jednÈ paralelnÌ t¯ÌdÏ kaûd˝ rok Montessori 
metodou, v z·kladnÌ ökole GorkÈho 867 se realizuje vzdÏl·vacÌ program Waldorf, 
Zä A. Krause se zamÏ¯uje na vzdÏl·v·nÌ dÏtÌ a û·k˘ se speci·lnÌmi vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami. 

 V PardubicÌch je 23 z·kladnÌch ökol. Polovina z nich je z¯Ìzena statut·rnÌm mÏstem. 
Zb˝vajÌcÌ subjekty (6) jsou zaloûeny Pardubick˝m krajem, cÌrkvÌ a soukrom˝mi 
osobami. 

 Kapacita z·kladnÌch ökol byla k datu tÈto anal˝zy dostateËn·, pokud by byly 
vöechny ökoly shrnuty do jednÈ jednotky. äkoly, kterÈ zaloûilo mÏsto Pardubice, 
byly obsazeny na 90 % - 93 %. 

Zdroje v tÈhle kapitole poch·zejÌ z p¯ehled˘ jednotliv˝ch kategorii na str·nk·ch a v spr·v·ch 
»SŸ.  
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2 Megatrendy ovlivÚujÌcÌ vzdÏlanost: 
Glob·lnÌ megatrend (GMT) je pojem popularizovan˝ J. Naisbittem v 80. letech minulÈho 
stoletÌ. Ten ho definoval jako Ñobecn˝ celkov˝ posun v myölenÌ, nebo v p¯Ìstupu ovlivÚujÌcÌ 
zemÏ, nebo pr˘myslovÈho odvÏtvÌ. ÑTato definice se t˝k· zejmÈna posunu v soci·lnÌ a 
ekonomickÈ oblasti, jako byla globalizace, vzr˘st informaËnÌ spoleËnosti nebo p¯echod na 
sÌùovou organizaËnÌ hierarchii. Zcela jednotn· definice GTM vöak neexistuje. Po studiu vÌce 
podkladov˝ch dokument˘ jej vöak m˘ûeme definovat jako dlouhÈ transformaËnÌ procesy, 
kterÈ ovlivÚujÌ naöe myölenÌ, Ëinnosti, organizaci spoleËnostÌ a budoucÌ realitu svÏta. 
Megatrend se vyvÌjÌ jiû dlouhou dobu, ¯·dovÏ v desÌtk·ch let. 

2.1 Glob·lnÌ megatrendy pro aktualizovan˝ Strategick˝ r·mec 
udrûitelnÈho rozvoje 

Glob·lnÌ megatrendy podle hlavnÌch kategoriÌ STEEP (soci·lnÌ, technologick·, ekonomick·, 
environment·lnÌ, politick·) s v˝znamnÏjöÌm dopadem na vzdÏlanost: 

Tabulka 4: Seznam identifikovan˝ch megatrend˘ a jejich za¯azenÌ v r·mci STEEP 

Magatrend s vlivem na vzdÏlanost S T E E P 
Glob·lnÌ ekonomick˝ r˘st X  X   
RostoucÌ individualismus a sÌla jednotlivc˘ X  X  X 
RostoucÌ populace X  X X  
RostoucÌ p¯Ìstup k informacÌm X X   X 
Urbanizace X X  X  
Virtualizace svÏta X X X  X 
ZvyöujÌcÌ se dostupnost technologiÌ X X   X 
ZvyöujÌcÌ se rychlost technologickÈ zmÏny X X  X  

Glob·lnÌ ekonomick˝ r˘st ñ Glob·lnÌ ekonomick˝ r˘st, mÏ¯en˝ jako objem hrubÈho dom·cÌho 
produktu produkovanÈho svÏtov˝mi ekonomikami, dlouhodobÏ roste, a to i p¯es drobnÈ 
zpomalenÌ v˝voje ekonomickÈho r˘stu v dobÏ svÏtovÈ ekonomickÈ krize. S tÌmto r˘stem je 
spojena ¯ada ostatnÌch megatrend˘ nav·zan˝ch na spot¯ebu i na soci·lnÌ podmÌnky. 

RostoucÌ individualismus a sÌla jednotlivc˘ - Tento GMT reprezentuje v˝raznÏ sÌlÌcÌ vliv 
jednotlivce Ëi mal˝ch skupin na celospoleËenskÈ, ekonomickÈ i politickÈ rozhodovacÌ procesy. 
Roste sÌla jednotlivce v˘Ëi spoleËnosti i ekonomick˝m subjekt˘m. Tento GMT posilujÌ zvyöujÌcÌ 
se vzdÏlanost populace, tlak na nezadateln· lidsk· pr·va, rozöi¯ov·nÌ individu·lnÌch svobod a 
novÈ technologie. 

RostoucÌ populace - R˘st svÏtovÈ populace je jednÌm z hlavnÌch GMT, kter˝ 

z·roveÚ silnÏ p˘sobÌ na celou ¯adu identifikovan˝ch GTM. PopulaËnÌho vrcholu svÏt dos·hne 
okolo roku 2100 

RostoucÌ p¯Ìstup k informacÌm - S demokratizacÌ spoleËnosti a s posilujÌcÌ virtualizacÌ lidsk˝ch 
aktivit roste p¯Ìstup jednotlivc˘, skupin, Ëi st·t˘ k informacÌm. St·le vÌce informacÌ je volnÏ 
dostupn˝ch, posiluje trend tzv. open access p¯Ìstup˘ k informacÌm a datab·zÌm. 

Urbanizace (bydlenÌ, demografie) - P¯edpokl·d· se, ûe do konce roku 2050 bude podÌl mÏstskÈ 
populace dosahovat 75 % populace svÏta. Pot¯eba reagovat na p¯edökolnÌ i z·kladnÌ ökolstvÌ. 
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Virtualizace - Vazby na pr˘mysl ËtvrtÈ generace (industry Ë.4) Od vzniku poËÌtaË˘ a internetu 
se st·le vÌce aktivit p¯esouv· z fyzickÈho svÏta do virtu·lnÌho kyberprostoru. Doch·zÌ k 
hybridnÌmu propojov·nÌ, kdy je re·ln˝ svÏt ˙zce propojen˝ se svÏtem virtu·lnÌm. 

ZvyöujÌcÌ se dostupnost technologiÌ - Penetrace technologiÌ do vöech oblastÌ ûivota 
spoleËnosti, zlevÚov·nÌ a rostoucÌ dostupnost technologiÌ p¯edstavuje v˝znamn˝ GMT. 

ZvyöujÌcÌ se rychlost technologickÈ zmÏny - Neust·le se zvyöujÌcÌ dynamika technologickÈ 
zmÏny probÌh· nad·le, v˝raznÏ se vöak zkracuje doba difuze nov˝ch technologiÌ a jejich p¯ijetÌ 
vÏtöinovou spoleËnostÌ. 

 

2.2 VzdÏl·v·nÌ ve v˝voji trend˘ 2019 - OECD 
Podle n·zoru OECD by vöechny krajiny mÏly poznat a pouûÌvat terminologii megatrend˘ 
k p¯ÌpravÏ budoucnosti vzdÏl·v·nÌ. Z·kladnÌ megatrendy v oblasti vzdÏl·v·ni podle OECD jsou: 

 

 

ÑNaöÌm ˙kolem nenÌ p¯edpovÌdat budoucnost, ale b˝t na nÌ dob¯e p¯ipraveni.ì 
PERICLES (5. BC) 
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2.2.1 MEGATREND: Globalizace a internacionalizace 

BÏhem p¯ÌötÌch deseti let bude vÏtöina svÏtovÈ populace tvo¯ena st¯ednÌ t¯Ìdou, coû 
je trend, kter˝ je z velkÈ Ë·sti ¯Ìzen »Ìnou a IndiÌ, kter· tvo¯Ì 90% ˙ËastnÌk˘ st¯ednÌ t¯Ìdy. 
To nejen zv˝öÌ tlak na zajiötÏnÌ lepöÌho vzdÏl·v·nÌ pro vÌce lidÌ; bude takÈ kl·st vyööÌ 
oËek·v·nÌ na vzdÏl·v·nÌ od n·roËnÏjöÌch z·kaznÌk˘. V zemÌch OECD (»R je souË·stÌ 
od 1995) se p¯edpokl·d·, ûe to zpoË·tku ovlivnÌ vysokoökolskÈ systÈmy, protoûe budou 
muset tvrdÏji pracovat, aby p¯il·kaly nejlepöÌ studenty na mnohem mobilnÏjöÌ  
a konkurenceschopnÏjöÌ trh. 

Vzhledem k tomu, ûe mezin·rodnÌ mobilita st·le roste, budou naöe systÈmy vystaveny 
vÏtöÌmu tlaku na integraci rozmanit˝ch student˘ ze vöech prost¯edÌ. V letech 1990 aû 2017 
vzrostl celkov˝ poËet zahraniËnÌch migrant˘ ze 153 na 258 milion˘ lidÌ, coû p¯edstavuje 
n·r˘st o 69%. Dnes p¯edstavuje spoleËensk· heterogenita ve t¯Ìd·ch pro uËitele jednu 
z nejvÏtöÌch v˝zev. V˝zva bude vÏtöÌ v p¯ÌötÌch 5-10 letech. S·zky jsou skvÏlÈ: nerovnost 
p¯ÌleûitostÌ se m˘ûe promÌtnout do nerovnostÌ v blahobytu a vÈst k politick˝m a soci·lnÌm 
nepokoj˘m 

TÈmÏ¯ vöechny ukazatele globalizace, jako je individu·lnÌ mobilita, objem p¯epravy zboûÌ, 
komunikace a p¯Ìstup k internetu, smÏ¯ujÌ nahoru. TotÈû platÌ pro oblasti kultury, jazyka 
a politiky. Mezin·rodnÌ pr·vnÌ vztahy rostou, stejnÏ jako poËet organizacÌ, roste v˝znam 
nevl·dnÌch organizacÌ. 

Ke konci roku 2018 ûilo na ˙zemÌ PardubickÈho kraje 17 575 cizinc˘ (bez azylant˘), z toho 
41,1 % ûen. Proti p¯edchozÌmu roku se zv˝öil poËet cizinc˘ na ˙zemÌ kraje o 2,4 tis. osob, 
coû p¯edstavuje 16% n·r˘st. Cizinci se tak na obyvatelstvu kraje podÌleli 3,4 % 
(o 0,5 procentnÌho bodu vÌce ve srovn·nÌ s rokem 2017), coû p¯edstavuje osm˝ nejvyööÌ 
podÌl v mezikrajskÈm srovn·nÌ. 

V budoucnu se oËek·v· pokraËov·nÌ v trendu p¯ib˝v·nÌ obyvatel migracÌ, z velkÈ Ë·sti se 
na tÈhle migraci podÌlÌ bytov· v˝stavba. CelkovÈ podmÌnky vytvo¯enÈ mÏstem by se proto 
mÏly orientovat na migraci a migraËnÌ p¯Ìr˘st obyvatel, podporov·nÌ globalizace a 
internacionalizace. 
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2.2.2 MEGATREND: Digitalizace 

V roce 2017 pouûÌvali internet kaûd˝ den nebo tÈmÏ¯ kaûd˝ den t¯i ze Ëty¯ uûivatel˘ 
internetu ve vÏku 16ñ74 let. Aù uû se jedn· o pr·ci, vyhled·vanÌ ubytov·nÌ na noc nebo 
l·sku p¯es internet, online aktivita se Ëasto promÌt· do offline zkuöenostÌ. P¯esto v˝sledky 
PISA (Programme for International Student Assessment) ukazujÌ, ûe vÌce Ëasu online ve 
ökole neznamen· automaticky lepöÌ v˝sledky student˘. IntenzivnÌ pouûÌv·nÌ internetu ve 
ökole je ve skuteËnosti spojeno s horöÌm v˝konem student˘. 

VzdÏl·nÌ je jiû za k¯ivkou digitalizace. D˘leûitÈ je udÏlat vÌce pro to, aby se vyuûÌvalo 
n·stroj˘ a siln˝ch str·nek nov˝ch technologiÌ a souËasnÏ se zabr·nilo moûnÈmu zneuûitÌ, 
jako jsou kyberöikana a naruöenÌ soukromÌ. V roce 2018 byl poËet odcizen˝ch nebo 
hackovan˝ch datov˝ch z·znam˘ nejvyööÌ v historii za jeden rok, p¯iËemû roste pot¯eba 
odbornÌk˘ na kybernetickou bezpeËnost. P¯esto se vzdÏl·v·nÌ st·le snaûÌ povzbuzovat 
studenty, zejmÈna dÌvky a urËitÈ menöiny, aby se ˙Ëastnili p¯edmÏt˘ STEM (StrojÌrenstvÌ, 
Technika, VÏda a Matematika). 

ÑDilema pro vzdÏl·v·nÌ spoËÌv· v tom, ûe druhy vÏcÌ, kterÈ lze snadno uËit a testovat, se snadno 
digitalizovaly, automatizovaly a zad·valy externÏ,ì uvedla Andreas Schleicher, ¯editelka pro 
vzdÏl·v·nÌ a dovednosti v OECD. "Mnohem tÏûöÌ je p¯em˝ölet o tom, jak lidskÈ dovednosti 
doplÚujÌ umÏlou inteligenci poËÌtaË˘, abychom skonËili spÌöe s prvot¯ÌdnÌmi lidmi neû s roboty druhÈ 
t¯Ìdy." 

Tabulka 5: PouûitÌ informaËnÌch a komunikaËnÌch technologiÌ v PardubickÈm kraji 

V PardubickÈm kraji rok co rok z·jemc˘ o Studium ICT ub˝v·. V budoucnu bude pro Pardubice 
obtÌûnÏjöÌ propagovat myölenku digitalizace mÏsta nebo internetovÈ ankety, kdyû p¯ibliûnÏ 22% 
obyvatel ve vÏku nad 16 let nepouûÌv· internet. 

  

 äkolnÌ rok 

2016/2017 2017/2018 

PodÌl jednotlivc˘ pouûÌvajÌcÌch internet z 
obyvatel ve vÏku 16 a vÌce let  77,9 % 78,3 % 

na mobilnÌm telefonu 34,1 % 43,4 % 

PodÌl dom·cnostÌ vybaven˝ch    

poËÌtaËem 74,9 % 74,4 % 

internetem 75,0 % 74,9 % 

Wi-Fi routerem 53,8 % 60,7 % 

Studenti ICT obor˘ na vysok˝ch ökol·ch 
celkem 955 % 869 % 
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2.2.3 MEGATREND: St·rnutÌ  

Za poslednÌch 45 let se pr˘mÏrn· dÈlka ûivota p¯i narozenÌ v zemÌch OECD zv˝öila z 
pr˘mÏrn˝ch 70 na 80 let a oËek·v· se, ûe se bude v˝raznÏ zvyöovat podÌl osob ve vÏku 
65 let a staröÌch. StaröÌ pracovnÌci budou Ëelit rostoucÌ nejistotÏ na trhu pr·ce a bude 
vyvÌjen tlak na p¯Ìstup k vysoce kvalitnÌm moûnostem rekvalifikace a zvyöov·nÌ kvalifikace. 
Zd· se vöak, ûe souËasn· nabÌdka celoûivotnÌho vzdÏl·v·nÌ ve vÏtöinÏ zemÌ nar˘st·, nikoli 
vöak ne¯eöÌ mÌrnÏ, nedostatky v poË·teËnÌm vzdÏl·v·nÌ. 

Nejedn· se pouze o problÈm trhu pr·ce. Ve svÏtÏ, kde se poËet jednotlivc˘, kte¯Ì Ëtou 
zpr·vy online, zv˝öil v pr˘mÏru v zemÌch OECD o p¯ibliûnÏ 40%, je pot¯eba digit·lnÌ 
gramotnosti a kritickÈho myölenÌ, a to nejen mlad˝ch student˘. P¯esto v mnoha zemÌch 
majÌ staröÌ dospÏlÌ nedostateËnÈ dovednosti pro spr·vu sloûit˝ch digit·lnÌch informacÌ. 
Vl·dy - a zamÏstnavatelÈ - se musÌ v·ûnÏ zab˝vat tÌm, co by vyûadovalo, aby vzdÏl·v·nÌ 
bylo nejen celoûivotnÌ, ale i celoûivotnÏ p¯izp˘sobitelnÈ. 

I kdyû je to n·roËnÈ, je nezbytnÈ, abychom naöe vzdÏl·vacÌ systÈmy napl·novali s 
p¯ihlÈdnutÌm k tÏmto megatrend˘m. Budoucnost nenÌ vzd·len˝m vnÏjöÌm svÏtem, ve 
kterÈm m˘ûeme poslat naöe problÈmy, kterÈ majÌ b˝t vy¯eöeny vzdÏl·v·nÌm. Budoucnost 
je tady a n·ö ˙spÏch z·visÌ na tom, jak efektivnÏ vyuûÌv·me naöe znalosti k p¯edvÌd·nÌ a 
jedn·nÌ.  

Tabulka 6: VybranÈ ˙daje o vzdÏl·v·nÌ v PardubickÈm kraji 

 äkolnÌ rok 
2016/2017 2017/2018 

Mate¯skÈ ökoly 317 316 
t¯Ìdy 778 774 
dÏti 18 562 18 387 
uËitelÈ 1 472 1 492 
Z·kladnÌ ökoly 251 252 
t¯Ìdy 2 256 2 284 
û·ci 44 988 45 746 
novÏ p¯ijatÌ do 1. roËnÌku 5 662 5 377 
uËitelÈ 3 069 3 125 
St¯ednÌ ökoly 74 75 
t¯Ìdy 995 994 
û·ci 21 829 21 796 

Zdroj: Ministerstvo ökolstvÌ, ml·deûe a tÏlov˝chovy 

V PardubicÌch mezi roky 2017-2018 ubylo v mate¯sk˝ch ökol·ch p¯ibliûnÏ 200 dÏtÌ, snÌûil se i 
poËet t¯Ìd. Naopak jak vidÌme v demografickÈ Ë·sti je znaËnÈ, ûe p¯ib˝v· poËet obËan˘ nad 65 
let co m· za n·sledek postupnÈ st·rnuti mladöÌch generacÌ a jejich p¯echod do staröÌch vÏkov˝ch 
kategorii. Megatrend potvrzuje tendenci st·rnutÌ obyvatelstva Pardubic. D˘leûitÈ bude naskoËit 
na trend celoûivotnÌho vzdÏl·v·nÌ pro vöechny generace a snaha o zv˝öenÌ meziroËnÌho 
migraËnÌho p¯Ìr˘stku ve mÏstÏ. 
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3  Pr˘mysl 4.0 
N·rodnÌ iniciativa Pr˘mysl 4.0 je dokument vytvo¯en˝ pracovnÌ skupinou kolem profesora »VUT 
VladimÌra Ma¯Ìka, kter˝ vznikl z podnÏtu Ministerstva pr˘myslu a obchodu za ˙Ëelem 
p¯edstavenÌ a rozvÌ¯enÌ diskuze o pot¯ebÏ akËnÌho pl·nu pro zavedenÌ tÈto iniciativy do ËeskÈ 
ekonomiky, pr˘myslu a obecnÏ do celÈ spoleËnosti. 

SouËasn· pot¯eba komplexnÌch ¯eöenÌ, kter· p¯esahujÌ moûnosti jednoho v˝robnÌho oboru nebo 
procesu, vyvol·v· zmÏny a pohyby, jakÈ dosud nemÏly obdoby. NovÈ technologie rychle mÏnÌ 
tv·¯ naöÌ ekonomiky i n·ö zp˘sob ûivota. »tvrt· pr˘myslov· revoluce nep¯in·öÌ z·sadnÌ zmÏny 
pouze pro oblast pr˘myslovÈ v˝roby. 

Ta sice stojÌ v jejÌm centru, p¯esah ËtvrtÈ pr˘myslovÈ revoluce je vöak mnohem öiröÌ. Za klÌËov˝ 
fenomÈn se povaûuje digitalizace, a s nÌ souvisejÌcÌ automatizace robotizovanÈ v˝roby, a s tÌm 
spojenÈ zmÏny na trhu pr·ce. Popis trend˘ a inovacÌ je ale mnohon·sobnÏ komplexnÏjöÌ a je 
spojen˝ s ¯adou dalöÌch lidsk˝ch ËinnostÌ, zejmÈna se jedn· o: 

Propojov·nÌ lidÌ, sluûeb a vÏcÌ (internet of things) prost¯ednictvÌm internetu, s tÌm souvisejÌcÌ 
obrovsk˝ objem generovan˝ch dat (big data) a pot¯eba jejich anal˝zy nejlÈpe v re·lnÈm Ëase, 
n·stup autonomnÌch robot˘ (a nejedn· se pouze o vozidla bez ¯idiËe Ëi drony) a kybernetizace, 
poËÌtaËovÈ simulace a virtualizace, cloudovÈ technologie, 3D tisk, rozöÌ¯en· realita (augmented 
reality)Ö 

 

Jedn· se o zcela novou filozofii p¯in·öejÌcÌ celospoleËenskou zmÏnu a zasahujÌcÌ celou ¯adu 
oblastÌ od pr˘myslu, p¯es oblast technickÈ standardizace, bezpeËnosti, systÈmu vzdÏl·v·nÌ, 
pr·vnÌho r·mce, vÏdy a v˝zkumu aû po trh pr·ce nebo soci·lnÌ systÈm. 

Ñ»esk· republika pat¯Ì k zemÌm s nejdelöÌ pr˘myslovou tradicÌ a naöÌ ambicÌ je, aby i jejÌ budoucnost 
z˘stala spojena s pr˘myslem.ì  
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»tvrt· pr˘myslov· revoluce nezasahuje jenom pr˘mysl, ale prakticky vöechny obory lidskÈ 
Ëinnosti: 

Z·kladnÌ atributy konceptu Pr˘myslu 4.0 dle Ministerstva pr˘myslu a obchodu: 

LidÈ budou i nad·le rozhodujÌcÌ ñ p˘jde o jejich postoje, zapojenÌ a nasazenÌ, nebudou nahrazeni 
stroji  

LidÈ musÌ b˝t n·leûitÏ p¯ipraveni a po novu myslet, myslet v termÌnech spolupr·ce a funkËnÌ 
integrace 

V˝chova lidÌ s nov˝m myölenÌm ve vöech, i humanitnÌch oborech, je n·roËnou v˝zvou pro 
ökolstvÌ, od z·kladnÌho aû po vysokoökolskÈ ñ do vöech uËebnÌch pl·n˘ bude nutno vno¯it 
v˝chovu k novÈmu interdisciplin·rnÌmu myölenÌ, k systÈmov˝m, distribuovan˝m p¯Ìstup˘m, i 
k integraci 

Samotn· v˝chova v informatice a poËÌtaËÌch staËit nebude 

Kvantita p¯er˘st· v kvalitu ñ rozvoj komunikaËnÌch, v˝poËetnÌch, kybernetick˝ch a 
automatizaËnÌch technologiÌ dos·hnul v individu·lnÌm vyuûitÌ sv˝ch limit˘ a integrovan· ¯eöenÌ 
umoûÚujÌ novou dimenzi v˝roby ñ nap¯. vyjedn·nÌ Ëi rozhodnutÌ o optim·lnÌch zp˘sobech 
mont·ûe Ëi obr·bÏnÌ 

Digitalizace a rychlÈ internetovÈ p¯ipojenÌ jsou nezbytnou podmÌnkou, jedn· se jen o technick˝ 
p¯edpoklad, nikoli cÌl 

Propojuje se svÏt re·ln˝, fyzick˝, se svÏtem virtu·lnÌm, poËÌtaËov˝m, Ëasto oba svÏty spl˝vajÌ 
a vytv·¯ejÌ prostor kyberneticko-fyzik·lnÌ, v nÏmû se zaËÌn·me vöichni pohybovat, pracovat, 
komunikovat; vöe kolem n·s se postupnÏ propojuje a integruje s vyuûitÌm princip˘ umÏlÈ 
inteligence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliûe v r·mci strategick˝ch ˙vah o nutnÈm smÏrov·nÌ ËeskÈho pr˘myslu ñ vlastnÏ 
komplexnÌho celospoleËenskÈho rozvoje, pouûijeme SWOT anal˝zu, pak zÌsk·me n·sledujÌcÌ 
souhrnnÈ informace o stavu p¯ed implementaci Pr˘myslu 4.0. 
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3.1 VzdÏl·v·nÌ 4.0 
VzdÏl·v·nÌ 4.0 je nov˝ pojem, jenû se pouûÌv· pro koncept vzdÏl·v·nÌ v digit·lnÌ dobÏ. Jedn· 
se o termÌn, kter˝ je v nÏkter˝ch ohledech podobn˝ s p¯edch·zejÌcÌm konceptu·lnÌm r·mcem. 
VzdÏl·v·nÌ 4.0 se pouûÌv· p¯edevöÌm v souvislosti s n·stupem digitalizace, nutnou zmÏnou 
paradigmatu a nutnostÌ koncipovat udrûiteln˝ model vzdÏl·v·nÌ v dobÏ ËtvrtÈ pr˘myslovÈ 
revoluce. 

Dle n·zoru Dalibora Dost·la ökolstvÌ p¯ipravuje odbornÌky pro obory, kterÈ jiû v dobÏ, kdy opustÌ 
ökolu, nemusÌ existovat. OdbornÌci varujÌ p¯ed zamÏ¯ov·nÌm ökol na ruËnÌ pr·ci, vÏtöÌ d˘raz je 
podle nich t¯eba kl·st na digit·lnÌ vÏdomosti. Tento smÏr je podporov·n i v˝öe vyjmenovan˝mi 
megatrendy, kterÈ jsou cÌleny na rostoucÌ individualismus, rychlejöÌ p¯Ìstup k informacÌm, 
virtualizaci a celkovÈmu glob·lnÌmu r˘stu. ZmÏny se musÌ dotknout jiû z·kladnÌho ökolstvÌ. Jde 
o zmÏny pregradu·lnÌ p¯Ìpravy uËitel˘ s d˘razem na znalost digit·lnÌch technologiÌ, revizi 
r·mcov˝ch vzdÏl·vacÌch program˘ pro p¯edökolnÌ, z·kladnÌ a st¯ednÌ vzdÏl·v·nÌ.  

Americk˝ futurista Arthur M. Harkins definoval nÏkterÈ body Pr˘myslu 4.0, v nichû je vzdÏl·v·nÌ 
4.0 specifickÈ. äkoly v nÏm jsou vidÏny pouze jako jedna z mnoha moûnostÌ pro vzdÏl·v·nÌ, 
pop¯ÌpadÏ prostory pro dalöÌ rozvoj inovacÌ studenty, uËiteli, rodiËi atd. UËitelÈ jiû nejsou pouze 
ve ökole, ale prakticky vöude, uËiteli se m˘ûe st·t intuitivnÌ software, nemusÌ to b˝t tedy jen 
ËlovÏk, role mezi uËiteli a û·ky se d·le stÌr· a Ëasto jiû nenÌ jasnÈ, kdo uËÌ koho (viz wikipedie, 
zlepöov·nÌ google p¯eklad˘ apod.). Hardware a software ve ökol·ch nenÌ pouze p¯Ìtomn˝ a 
dostupn˝ vöem, ale je navÌc kaûdodennÏ aktualizov·n, stejnÏ jako mohou b˝t poznatky na 
sÌtÌch. Software je personalizov·n a zamÏ¯en na specifickÈ pot¯eby kaûdÈho studenta. Doch·zÌ 
k pr˘niku virtu·lnÌ reality do vzdÏl·v·nÌ. Velk˝ d˘raz je takÈ kladen na propojov·nÌ absolvent˘ 
ökol a firem (p¯iËemû se firmy podÌlÌ na budov·nÌ ökol), zamÏstnavatelÈ berou absolventy jiû 
spÌöe jako partnery, kte¯Ì jim mohou rovnou prospÏt, a ne jako nÏkoho, koho je pot¯eba zauËit 
(poskytnout vzdÏl·nÌ, kterÈmu se mu ve ökole nedostalo). 

Trendy ve svÏtÏ 

VzdÏl·vacÌ praktiky, jako je SCALE-UP, rostou v oblibÏ a instituce jako North Carolina State 
University tuto praxi vyuûÌvajÌ. 

 

SCALE-UP zp˘sob uËenÌ umoûÚuje student˘m 
sedÏt u kulat˝ch stol˘ roztrouöen˝ch po 
mÌstnosti, coû umoûÚuje uËiteli volnÏ proch·zet 
prostorem a v p¯ÌpadÏ pot¯eby p¯istupovat ke 
student˘m. S tÌmto zp˘sobem uËenÌ studenti 
takÈ Ñvypracov·vajÌ problÈmy na notebookech a 
tabulÌch, zodpovÌdajÌ ot·zky v re·lnÈm Ëase a 
pom·hajÌ si navz·jem se uËit.ì 

 

P¯Ìstup ke zkouök·m a hodnocenÌm se takÈ zmÏnÌ, odklonÌ se od tradiËnÌ metody absorbov·nÌ 
a p¯ed·v·nÌ obrovskÈho mnoûstvÌ informacÌ; dovednosti, kterÈ nejsou v budoucnosti tak nutnÈ. 

M˘ûeme vidÏt, ûe studenti jsou mÌsto toho ÑhodnocenÌì anal˝zou svÈ vzdÏl·vacÌ cesty 
prost¯ednictvÌm praktick˝ch a z·ûitkov˝ch projekt˘ zaloûen˝ch na uËenÌ nebo terÈnnÌch pracÌ. 

NejvÏtöÌ zmÏnou, kterou pravdÏpodobnÏ uvidÌme v r·mci vzdÏl·v·nÌ 4.0, je samoz¯ejmÏ hluböÌ 
slouËenÌ technologie do vyuËovacÌho procesu. KoneËn˝m ˙Ëelem vyuûitÌ tÈto technologie a 
osvojenÌ nov˝ch metod je umÌstit studenty do st¯edu vzdÏl·vacÌho procesu, Ñp¯esunout zamÏ¯enÌ 
z v˝uky na uËenÌì. 
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3.1.1 PropojenÌ Pr˘myslu 4.0 a vzdÏl·vanÌ 4.0 
O vzdÏl·v·nÌ 4.0 se diskutuje jiû i v »eskÈ republice. Z·stupci firem i vysok˝ch ökol si stÏûujÌ 
na nedostateËn˝ z·jem o technickÈ studijnÌ obory a zastaral˝ vzdÏl·vacÌ systÈm v »eskÈ 
republice. Pojem vzdÏl·v·nÌ 4.0 se Ëasto pouûÌv· pr·vÏ v souvislosti se zmÏnami v pr˘myslu a 
sluûb·ch zap¯ÌËinÏn˝ch digit·lnÌ revolucÌ. VzdÏl·v·nÌ 4.0 je proto obËas pouûÌv·no ve smyslu 
vzdÏl·v·nÌ absolvent˘ pro pot¯eby pr˘myslu 4.0 (tedy zejm. apeluje na rozvoj technick˝ch 
obor˘) a trh pr·ce jako celku. To je ovöem problematickÈ, vzhledem k tomu, ûe nenÌ p¯Ìliö 
jasnÈ, jak se inovace budou vyvÌjet a co p¯esnÏ budou absolventi pot¯ebovat. Podle odhad˘ 
budou souËasnÌ studenti pracovat v oborech, kterÈ jeötÏ neexistujÌ. Proto je takÈ problematickÈ 
p¯ipravovat absolventy na trh pr·ce, o kterÈm se nevÌ, jak˝ bude. Smyslem reforem 
vzdÏl·vacÌho systÈmu by podle teoretik˘ vzdÏl·v·nÌ mÏla b˝t v˝chova absolvent˘, kte¯Ì se 
dok·ûÌ snadno zorientovat v rychle se mÏnÌcÌch podmÌnk·ch a pracovnÌch p¯Ìleûitostech, pop¯. 
je umÏt i sami vytv·¯et. Je ovöem spornÈ, jak (a zda v˘bec) je tohoto cÌle moûnÈ dos·hnout. 

St¯edoökol·ci a vysokoökol·ci si Pr˘mysl 4.0 nejËastÏji 
spojujÌ s automatizacÌ, robotizacÌ a digitalizacÌ.  

Podle 84 % manaûer˘ pr˘myslov˝ch firem se ËeskÈmu 
pr˘myslu vede ve srovn·nÌ se zahraniËÌm dob¯e. S tÌm souhlasÌ 
ale jen 59 % student˘ technick˝ch obor˘.  

R˘st mezd je pro zlepöenÌ produktivity pr·ce d˘leûit˝ pro 
78 % student˘, stejn˝ n·zor m· jen 28 % manaûer˘. 

ObÏ skupiny vnÌmajÌ jako nejvÏtöÌ problÈm nedostatek 
kvalifikovan˝ch pracovnÌk˘ i lidÌ obecnÏ. 

P¯ekvapujÌcÌ je, ûe 57 % student˘ o Pr˘myslu 4.0 nikdy 
neslyöelo. DalöÌch 22 % o nÏm sice slyöelo, ale nevÌ, co 
znamen·. Zbyl˝ch 21% vÌ co znamen· pojem Pr˘mysl 4.0 

O zmÏn·ch se jen mluvÌ 

Podle Bohumila Kartouse se vöak v ËeskÈm prost¯edÌ zatÌm o moûn˝ch zmÏn·ch pouze 
mluvÌ, aniû by doölo k z·sadnÏjöÌm reform·m. ÑVzdÏl·vacÌ systÈm dosud nevzal na vÏdomÌ 
v˝raznÈ promÏny samotnÈ pr·ce v nejbliûöÌch letech a z velkÈ Ë·sti st·le p¯ipravuje novÈ pracovnÌ 
sÌly na jiû neexistujÌcÌ status quo. Produkuje tak z velkÈ Ë·sti st·le lidskÈ jednotky do tov·ren, kde 
ale jejich mÌsta p¯eberou roboti,ì konstatuje Bohumil Kartous. 

NejvÏtöÌ bolesti tuzemskÈho vzdÏl·vacÌho systÈmu tak z˘st·vajÌ st·le stejnÈ. Po dÏtech se 
vyûaduje, aby se nauËily mnoho dat a informacÌ, ale nevede je k zÌsk·nÌ dovednostÌ ñ aù 
uû jde o schopnost opravdu se domluvit cizÌm jazykem, zvl·dnout matematick˝ apar·t 
pouûiteln˝ v pracovnÌ praxi, nebo z·kladnÌ IT dovednosti. ÑJako firma zab˝vajÌcÌ se vzdÏl·v·nÌm 
dospÏl˝ch m·me zkuöenost s re·lnou znalostÌ lidÌ, kte¯Ì nastupujÌ do praxe, a firmy jim poskytnou 
kurzy IT dovednostÌ. Je bohuûel smutn˝m faktem, ûe mladÌ lidÈ, u kter˝ch se p¯edpokl·d·, ûe 
technologie jsou jim vlastnÌ, dovednosti poûadovanÈ v pracovnÌm procesu Ëasto nemajÌ,ì komentuje 
˙roveÚ vÏdomostÌ nastupujÌcÌ generace Jan Dvo¯·k, ¯editel PoËÌtaËovÈ ökoly Gopas. 

SouËasn· doba je p¯itom pro zavedenÌ z·sadnÌch zmÏn ide·lnÌ. ÑVyspÏlÈ zemÏ jiû v 
souËasnosti vysoce investujÌ do vzdÏl·vacÌch systÈm˘ a transformujÌ je tak, aby byli 
absolventi p¯ipraveni a vybaveni pro vytv·¯enÌ proinovativnÌ ekonomiky. »esk˝ vzdÏl·vacÌ 
systÈm vöak Ëek·, aû si tyto zmÏny vynutÌ situace v budoucnu. Ztr·cÌme tak bohuûel 
drahocennÈ roky,ì zd˘razÚuje Bohumil Kartous. 
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Ve vzdÏl·vacÌm svÏtÏ nedoölo ke zmÏnÏ tak rychle jak v pr˘myslu. D˘leûitÈ 
je implementovat p¯Ìstup - Education 4.0 -, kter˝ sladÌ modernÌ uËenÌ s modernÌm 
pr˘myslem. VzdÏl·v·nÌ 4.0 m· podobn˝, hlubok˝ dopad na to, jak uËitelÈ vyuËujÌ a jak se 
studenti uËÌ.  

VyuËujÌcÌ pl·n, kter˝ dnes probÌh· v mnoha ökol·ch a t¯Ìd·ch - nenÌ vûdy dokonal˝. 
Ve skuteËnosti existujÌ urËitÈ jasnÈ mezery ve vzdÏl·v·nÌ, o Ëemû svÏdËÌ nedostatek 
kvalifikovan˝ch a zkuöen˝ch pracovnÌk˘ v souËasnÈm (a novÏ vznikajÌcÌm) fondu 
pracovnÌch sil. 

Americk· spoleËnost Intelink ˙spÏönÏ implementovala p¯Ìstup Education 4.0 a n·sledujÌcÌ 
doporuËenÈ kroky jak snÌûit rozdÌl mezi pr˘myslem 4.0 a vzdÏl·v·nÌm 4.0, vych·zejÌ 
z pr˘bÏhu implementace v jejich vzdÏl·vacÌm systÈmu. 

Vytvo¯enÌ vzdÏl·vacÌ cesty öitÈ na mÌru.  

NavrhnÏte pro kaûdou ökolu nebo t¯Ìdu osobnÌ cestu uËenÌ, kter· 
vyhovuje siln˝m str·nk·m a z·jm˘m kaûdÈho studenta. To 
umoûnÌ û·k˘m budovat znalosti na z·kladÏ jejich individu·lnÌch 
p¯edchozÌch znalostÌ nebo zkuöenostÌ, a na z·kladÏ p¯ijÌmanÌ 
nov˝ch informacÌ. ÿeöenÌ by nikdy nemÏla nutit vöechny 
studenty, aby se uËili stejnou vÏc ve stejnou dobu a stejn˝m 
tempem. 

VyuûitÌ formativnÌho hodnocenÌ.  

FormativnÌ hodnocenÌ umoûnÌ pedagogick˝m pracovnÌk˘m 
pomoci student˘m identifikovat svÈ silnÈ str·nky a takÈ urËit 
svÈ vlastnÌ slabosti. Je zamÏ¯eno na pomoc studentovi 
p¯ijÌmat a uËit se novÈ informace a neklasifikuje studenty 
na z·kladÏ v˝sledk˘ test˘. 

Transformace od uËitele k mentorovi.  

UËitelÈ musÌ b˝t vyökoleni v jemn˝ch bodech vytv·¯enÌ nov˝ch uËebnÌch 
osnov a nabÌdnout kaûdÈmu ze sv˝ch student˘ osobnÌ cestu. OËek·v· 
se od nich, ûe nevedou, ale spÌöe podporujÌ uËenÌ. Nap¯Ìklad uËitelÈ 
by mÏli b˝t schopni pouûÌvat svÈ vlastnÌ rozs·hlÈ znalosti, aby pomohli 
student˘m v mentorsk˝ch schopnostech bÏhem sv˝ch osobnÌch cest. 

P¯ijetÌ divergence a plurality.  

Studenti nejsou stejnÌ a neoËek·v· se, ûe budou stejnÌ. ⁄kolem 
vzdÏl·vacÌho systÈmu je pom·hat student˘m identifikovat 
obor, kter˝ jim sedÌ, a pom·hat jim v tomhle oboru vynikat. 
UËitelÈ musÌ ch·pat svÈ schopnostÌ a oblasti z·jmu, to d·v· 
student˘m lepöÌ öanci b˝t uûiteËn˝ pro spoleËnost, aû 
vyrostou. 

UmÌstÏnÌ uËitele do centra vzdÏl·v·nÌ 4.0. 

Na rozdÌl od jin˝ch p¯esvÏdËenÌ, nikdo opravdu nechce nahradit pr·ci 
uËitele. Ve skuteËnosti by uËitelÈ a mento¯i mÏli b˝t stejnÌ. Je pot¯eba 
navrhnout vzdÏl·vacÌ program pro uËitelÈ, poskytnout jim pedagogickÈ 
n·stroje a podpornou strukturu, kter· zlepöuje vztah a interakci mezi 
studentem a uËitelem. Technologie m· slouûit uËitel˘m a v dlouhodobÈm 
horizontu jim umoûnÌ b˝t jeötÏ lepöÌmi mento¯i. 
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Metodika 

V roce 2019 byl proveden pr˘zkum spokojenosti zamÏstnanc˘ ökol a ökolnÌch za¯ÌzenÌ, 
jejichû z¯izovatelem je statut·rnÌ mÏsto Pardubice. CÌlem pr˘zkumu bylo zjistit aktu·lnÌ 
n·zory na klima ve ökol·ch a ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ a vytvo¯it dÌlËÌ analytickou z·kladnu pro 
tvorbu koncepce rozvoje ökolstvÌ. 

Pr˘zkum mezi zamÏstnanci si kladl za cÌl:  

! zjistit spokojenost zamÏstnanc ;̆  

! poznat n·zory a vnÌmanÈ nedostatky od zamÏstnanc˘ ;  

! pouk·zat na z·jem z¯izovatele o n·zory zamÏstnanc˘ ökol a ökolnÌch za¯ÌzenÌ 
a ochotu s nimi p¯i budoucÌm rozvoji spolupracovat. 

Metodika!sbÏru!dat 
Jako nejvhodnÏjöÌ metoda sbÏru dat bylo zvoleno öet¯enÌ formou dotaznÌku v elektronickÈ 
podobÏ. Snahou bylo zp¯Ìstupnit tento dotaznÌk co nejvyööÌmu poËtu zamÏstnanc˘ ökol 
a ökolnÌch za¯ÌzenÌ z¯izovan˝ch statut·rnÌm mÏstem Pardubice. K prvnÌ formÏ oslovenÌ byl 
zvolen email, kter˝ byl zasl·n od z¯izovatele k jednotliv˝m ¯editel˘m s poûadavkem 
o spolupr·ci a p¯ed·nÌ informace sv˝m zamÏstnanc˘m k vyplnÏnÌ dotaznÌku.  

Pr˘zkum mezi zamÏstnanci probÌhal od 24.9.2019 do 13.10.2019 a n·slednÏ od 
23.10.2029 do 28.10.2019. Realizace v druhÈm termÌnu probÏhla po w orkshopu s ¯editeli 
Mä a Zä konanÈm dne 21.10.2019, kdy byly vyjasnÏny dodateËnÈ d˘vody realizace 
pr˘zkumu a jeho ˙Ëelu. 

N·vrh!dotaznÌku 
DotaznÌk byl sestaven tak, aby umoûÚoval urËit mÌru spokojenosti zamÏstnanc˘ 
s fungov·nÌm organizace a aspekt˘ t˝kajÌcÌch se pracovnÌho prost¯edÌ, motivace, systÈmu 
managementu, procesu spolupr·ce vËetnÏ moûnostÌ koment·¯˘ k jednotliv˝m ot·zk·m. 
Z tÏchto d˘vod˘ byl dotaznÌk rozdÏlen do öesti Ë·stÌ (sekcÌ):  

! z·kladnÌ identifikace respondenta;  

! celkovÈ vnÌm·nÌ organizace;  

! management a systÈm managementu;  

! spokojenost s pracovnÌmi podmÌnkami;  

! motivace, profesnÌ r˘st a rozvoj dovednostÌ;  

! zapojenÌ do procesu rozhodov·nÌ, zlepöov·nÌ, zmÏn v organizaci. 

Kaûd· ot·zka je hodnocena jednotlivÏ dle poËtu odpovÏdÌ a procentu·lnÌho podÌlu, kter˝ je 
vykreslen v grafe na pravÈ stranÏ. Vöechny koment·¯e poskytnutÈ respondenty jsou 
uvedeny pod danou ot·zkou v modrÈm poli. StejnÏ p¯i poslednÌ ot·zce s moûnostÌ uvedenÌ 
n·vrhu na zlepöenÌ v r·mci organizace jsou uvedeny vöechny koment·¯e za danou ökolu 
nebo ökolnÌ za¯ÌzenÌ. 
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ZapojenÌ!do!pr˘zkumu 
V r·mci v˝zkumu bylo za zamÏstnance vöech!ökol!a! ökolnÌch! za ÌzenÌ! zodpovÏzeno 
celkem 929 dotaznÌk˘. 

Pro zachov·nÌ anonymity respondent˘ byly dotaznÌky zpracov·ny bez uvedenÌ jak˝chkoliv 
osobnÌch ˙daj˘. Respondenti vyplÚovali dotaznÌk vûdy pomocÌ v˝bÏru z nabÌzen˝ch variant 
odpovÏdÌ. Pro p¯Ìpad nepostiûenÌ vöech problÈmov˝ch okruh˘ mÏli respondenti moûnost 
vyj·d¯it sv˘j n·zor i prost¯ednictvÌm slovnÌ formulace (otev¯enÈ ot·zky). 

P¯i volbÏ vhodn˝ch distribuËnÌch kan·l˘ se p¯ihlÌûelo p¯edevöÌm k tomu, aby byl dotaznÌk 
zp¯ÌstupnÏn co nejvyööÌmu poËtu zamÏstnanc˘ a proces vyplÚov·nÌ dotaznÌku co 
nejjednoduööÌ. Vzhledem k formÏ sbÏru dat nebylo zcela moûnÈ zajistit vyv·ûenÌ poËtu 
respondent˘ z hlediska jednotliv˝ch ökol a ökolnÌch za¯ÌzenÌ. 
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Interpretace dotaznÌkovÈho öet!enÌ mezi zam"stnanci z hlediska 
identifikace respondenta 
SouhrnnÈ v˝sledky dotaznÌkovÈho öet¯enÌ mezi zamÏstnanci ökol a ökolsk˝ch za¯ÌzenÌ jsou 
p¯edstaveny v tomto dokumentu. Interpretaci v˝sledk˘ lze provÈst i z hlediska identifikace 
respondenta. Tato kapitola ve zkr·cenÈ podobÏ umoûÚuje p¯edstavit v˝sledky öet¯enÌ dle 
n·sledujÌcÌho rozdÏlenÌ a to dle:   

! hlavnÌho vyuËujÌcÌho p¯edmÏtu, 

! pracovnÌho za¯azenÌ, 

! vÏku (obdobnÈ dÈlce praxe),  

! pohlavÌ. 

V˝sledky dle!hlavnÌho!vyu"ujÌcÌho!p edm&tu!(pouze!pro!pedagogickÈ!
pracovnÌky!2.!stupn&!z·kladnÌch!ökol)  

Respondenti dle p¯edmÏtu:  

! Ëesk˝ jazyk - 17 % respondent˘, 

! cizÌ jazyk ñ 23 %, 

! matematika ñ 15 %, 

! tÏlesn· v˝chova -7 %, 

! jinÈ ñ 38 % (fyzika, dÏjepis, hudebnÌ v˝chova apod.). 

ShrnutÌ: 

Ve v˝sledcÌch dle hlavnÌho vyuËujÌcÌho p¯edmÏtu nebyly zpozorov·ny û·dnÈ odchylky 
a z·vÏry, kterÈ by nekorespondovaly se souhrnn˝mi v˝sledky. Pouze v otev¯enÈm 
koment·¯i vyuËujÌcÌ cizÌho jazyku zmÌnili, ûe majÌ tÏûöÌ podmÌnky na v˝uku neû nap¯. uËitelÈ 
tÏlesnÈ v˝chovy, proto by se rozdÌly v n·roËnosti v˝uky mÏly zohlednit v platovÈm 
ohodnocenÌ. Na druhÈ stranÏ se nejednalo hromadnou pozn·mku nap¯ÌË ökolsk˝mi 
za¯ÌzenÌmi.  
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V˝sledky dle!pracovnÌho!za azenÌ 

Respondenti:  

! pedagog - 679 respondent˘, 

! nepedagog (ökolnÌ asistent apod.) ñ 250 respondent˘. 

 Pedagog (velmi nebo 
spÌöe spokojen, %) 

Nepedagog (velmi nebo 
spÌöe spokojen, %) 

Jak hodnotÌte fungov·nÌ organizace jako 
celku?  

83 %  82 % 

Jste spokojen/a s podporou, kterÈ se V·m 
dost·v· od p¯ÌmÈho nad¯ÌzenÈho p¯i bÏûnÈ 
pr·ci?  

84 % 85 % 

Jste spokojen/a se z·jmem nad¯ÌzenÈho o 
Vaöe n·zory na pr·ci, kterou vykon·v·te?  

81 % 83 % 

Jste spokojen/a se zp˘sobem ¯eöenÌ 
problÈm˘ a konflikt˘ VaöÌm nad¯Ìzen˝m?  

79 % 81 % 

Jste spokojen/a se zp˘sobem ¯eöenÌ 
problÈm˘ a konflikt˘ Vaöimi kolegy?  

77 % 80 % 

Jste spokojen/a s atmosfÈrou na 
pracoviöti?  

82 % 81 % 

Jste spokojen/a s neform·lnÌmi 
mezilidsk˝mi vztahy na Vaöem pracoviöti?  

84 % 84 % 

Jste spokojen/a se sv˝m finanËnÌm 
ohodnocenÌm?  

53 %  43 % 

 

 Pedagog (vûdy, Ëasto, 
%) 

Nepedagog (vûdy, Ëasto, 
%) 

M˘ûete v organizaci o vöem otev¯enÏ 
komunikovat?  (vûdy, Ëasto) 

81 %  78 % 

 

 Pedagog (rozhodnÏ ano, 
spÌöe ano, %) 

Nepedagog (rozhodnÏ 
ano, spÌöe ano, %) 

Pl·nujete setrvat ve svÈm souËasnÈm 
zamÏstn·nÌ?  

95 % 92 % 

 

ShrnutÌ: 

Ani jedna z kategoriÌ se od druhÈ v˝znamnÏ neliöÌ (rozdÌly dÏlajÌ pouze jedinci u konkrÈtnÌch 
ot·zek). P¯esto lze ¯Ìci, ûe pedagogiËtÌ pracovnÌci jsou mÈnÏ spokojenÌ s ¯eöenÌm konflikt˘ 
na pracoviöti (jak mezi kolegy, tak sv˝m nad¯Ìzen˝m), naopak jsou spokojenÏjöÌ v otev¯enÈ 
komunikaci na pracoviöti, atmosfÈrou a platov˝mi podmÌnkami. Zde je v˝znamn˝ rozdÌl, 
kdy nepedagogiËtÌ pracovnÌci jsou spokojeni pouze na 43 % (z hlediska finanËnÌho 
ohodnocenÌ). ObÏ dvÏ skupiny pl·nujÌ setrvat v zamÏstn·nÌ, ale nÏkolik nepedagogick˝ch 
pracovnÌk˘ to nevidÌ tak pozitivnÏ jako pedagogiËnÌ pracovnÌci.  
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V˝sledky dle!v&ku 

Respondenti:  

! do 40 let - 270 respondent˘, 

! 41 ñ 60 let ñ 594 respondent˘, 

! nad 60 let ñ 65 respondent˘. 

 Do 40 let (velmi 
nebo spÌöe 
spokojen, %) 

41 ñ 60 let (velmi 
nebo spÌöe 
spokojen, %) 

Nad 60 let (velmi 
nebo spÌöe 
spokojen, %) 

Jak hodnotÌte fungov·nÌ 
organizace jako celku?  

84 % 82 % 83 % 

Jste spokojen/a s podporou, 
kterÈ se V·m dost·v· od p¯ÌmÈho 
nad¯ÌzenÈho p¯i bÏûnÈ pr·ci?  

85 % 84 % 82 % 

Jste spokojen/a se zp˘sobem 
¯eöenÌ problÈm˘ a konflikt˘ 
VaöÌm nad¯Ìzen˝m?  

78 % 80 % 80 % 

Jste spokojen/a se zp˘sobem 
¯eöenÌ problÈm˘ a konflikt˘ 
Vaöimi kolegy?  

74 % 79 % 80 % 

Jste spokojen/a s atmosfÈrou na 
pracoviöti?  

80 % 82 % 86 % 

Jste spokojen/a s neform·lnÌmi 
mezilidsk˝mi vztahy na Vaöem 
pracoviöti?  

82 % 85 % 83 % 

Jste spokojen/a se sv˝m 
finanËnÌm ohodnocenÌm?  

47 % 51 % 58 % 

 

 Do 40 let (vûdy, 
Ëasto, %) 

41 ñ 60 let (vûdy, 
Ëasto, %) 

Nad 60 let (vûdy, 
Ëasto, %) 

M˘ûete v organizaci o vöem 
otev¯enÏ komunikovat?   

79 % 81 % 82 % 

 

 Do 40 let 
(rozhodnÏ ano, 
spÌöe ano, %) 

41 ñ 60 let 
(rozhodnÏ ano, 
spÌöe ano, %) 

Nad 60 let 
(rozhodnÏ ano, 
spÌöe ano, %) 

Pl·nujete setrvat ve svÈm 
souËasnÈm zamÏstn·nÌ?  

94 % 94 % 91 % 

 

ShrnutÌ: 

MladöÌ kolegovÈ jsou vÌce nespokojenÌ v pr·ci, vÌce vnÌmajÌ Ñ neotev¯enou komunikaciì , jsou 
vÌce nespokojenÌ s ¯eöenÌm konflikt˘ od svÈho nad¯ÌzenÈho nebo z ¯eöenÌ problÈm˘ sv˝mi 
kolegy, jsou vÌce nespokojenÌ s platov˝m ohodnocenÌm ñ jsou tedy vÌce kritiËtÌ neû staröÌ 
kolegovÈ a nebojÌ se to ¯Ìci i v otev¯en˝ch ot·zk·ch, protoûe vÌ, ûe si sn·ze najdou jinou 
pr·ci neû ve ökolstvÌ (nÏkolik odpovÏdÌ z otev¯en˝ch ot·zek). 
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V˝sledky!dle pohlavÌ 

Respondenti:  

! muû ñ 69 (respondent˘), 

! ûena ñ 860 (respondent˘). 

 Muû (velmi nebo spÌöe 
spokojen, %) 

éena (velmi nebo spÌöe 
spokojen, %) 

Jak hodnotÌte fungov·nÌ organizace jako 
celku?  

84 % 82 % 

Jste spokojen/a se zp˘sobem ¯eöenÌ 
problÈm˘ a konflikt˘ VaöÌm nad¯Ìzen˝m?  

82 % 79 % 

Jste spokojen/a se zp˘sobem ¯eöenÌ 
problÈm˘ a konflikt˘ Vaöimi kolegy?  

75 % 78 % 

Jste spokojen/a s atmosfÈrou na 
pracoviöti?  

87 % 81 % 

Jste spokojen/a s neform·lnÌmi 
mezilidsk˝mi vztahy na Vaöem pracoviöti?  

81 % 84 % 

Jste spokojen/a se sv˝m finanËnÌm 
ohodnocenÌm?  

48 % 49 % 

 

 Muû (vûdy, Ëasto, %) éena (vûdy, Ëasto, %) 

M˘ûete v organizaci o vöem otev¯enÏ 
komunikovat?  (vûdy, Ëasto) 

83 % 80 % 

 

 Muû (rozhodnÏ ano, 
spÌöe ano, %) 

éena (rozhodnÏ ano, 
spÌöe ano, %) 

Pl·nujete setrvat ve svÈm souËasnÈm 
zamÏstn·nÌ?  

91 % 94 % 

 

ShrnutÌ: 

Zde je t¯eba zohlednit a vzÌt v potaz velk˝ rozdÌl v poËtu respondent˘. ObecnÏ jsou ale 
muûi spokojenÏjöÌ v otev¯enÈ komunikaci, nemajÌ problÈm sladit sv˘j pracovnÌ a osobnÌ 
ûivot jako ûeny, kterÈ s tÌm majÌ vÏtöÌ problÈm a ûeny jsou vÌce citlivÈ na konflikty a 
atmosfÈru na pracoviöti ñ zejmÈna z pohledu svÈho nad¯ÌzenÈho apod. VÏtöÌ riziko je, ûe 
muûi mohou odejÌt ze souËasnÈho zamÏstn·nÌ vÌce neû ûeny. 
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VyhodnocenÌ!dotaznÌku!spokojenosti!zam&stnanc' 
 
 
PracovnÌ!za azenÌ 

 
 
Specializace!u!Zä 

 
 
H lavnÌ!vyu"ujÌcÌ!p edm&t 

 
 
DÈlka!prax e!v!organizaci 

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

pedagogick˝ pracovnÌk 73,09% 679

nepedagogick˝ pracovnÌk 26,91% 250

x

x

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

1. stupeÚ 50,24% 209

2. stupeÚ 49,76% 207

x

x

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

»esk˝ jazyk 17,36% 42

CizÌ jazyk (anglick˝, nÏmeck˝, rusk˝, aj.) 23,14% 56

Matematika 15,29% 37

Fyzika 5,37% 13

Chemie 2,07% 5

HudebnÌ v˝chova 2,07% 5

TÏlesn· v˝chova 6,61% 16

P¯Ìrodopis 4,96% 12

DÏjepis 4,96% 12

JinÈ 18,18% 44

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

do 1 roku 10,23% 95

1 - 3 roky 12,81% 119

3 - 5 let 10,55% 98

5 - 20 let 36,28% 337

vÌce jak 20 let 30,14% 280
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PohlavÌ 

 
 
V&k 

 
 
NejvyööÌ!dosaûenÈ!vzd&l·nÌ 

 
 
J ak hodnotÌte!fungov·nÌ!organizace!jako!celku?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

muû 7,43% 69

ûena 92,57% 860

x

x

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

do 30 let 8,72% 81

30 - 40 let 20,34% 189

41 - 50 let 33,91% 315

51 - 60 let 30,03% 279

nad 60 let 7,00% 65

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

z·kladnÌ vzdÏl·nÌ 1,94% 18

st¯ednÌ vzdÏl·nÌ 2,37% 22

st¯ednÌ vzdÏl·nÌ s v˝uËnÌm listem 15,39% 143

st¯ednÌ vzdÏl·nÌ s maturitnÌ zkouökou 25,73% 239

vyööÌ odbornÈ vzdÏl·nÌ 5,92% 55

vysokoökolskÈ ñ bakal·¯skÈ 5,27% 49

vysokoökolskÈ ñ magisterskÈ 42,52% 395

vysokoökolskÈ ñ doktorskÈ 0,86% 8

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 43,49% 404

SpÌöe spokojen 39,07% 363

Neutr·lnÌ postoj 13,24% 123

SpÌöe nespokojen 3,01% 28

Velmi nespokojen 1,18% 11
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Doporu"il/a!byste!organizaci!jako!dobrÈho!zam&stnavatele!sv˝m!
zn·m˝m?  

 
 
J ste!spokojen/a!s!podporou,!kterÈ!se!V·m!dost·v·!od!p ÌmÈho!
nad ÌzenÈho!p i!b&ûnÈ!pr·ci ?  

 
 
J ste!spokojen/a!s!podmÌnkami,!kterÈ!V·m!nad Ìzen˝!k!pr·ci!vytv· Ì!z!
hlediska!motivace!a!sdÌlenÌ!informacÌ ?  

 
 
J ste!spokojen/a!se!z·jmem!nad ÌzenÈho!o!Vaöe!n·zory!na!pr·ci,!kterou!
vykon·v·te?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 47,26% 439

SpÌöe ano 44,24% 411

SpÌöe ne 7,10% 66

RozhodnÏ ne 1,40% 13

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 55,87% 519

SpÌöe spokojen 28,31% 263

Neutr·lnÌ postoj 10,66% 99

SpÌöe nespokojen 3,55% 33

Velmi nespokojen 1,61% 15

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 49,09% 456

SpÌöe spokojen 33,26% 309

Neutr·lnÌ postoj 11,63% 108

SpÌöe nespokojen 3,88% 36

Velmi nespokojen 2,15% 20

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 53,93% 501

SpÌöe spokojen 27,66% 257

Neutr·lnÌ postoj 12,49% 116

SpÌöe nespokojen 3,55% 33

Velmi nespokojen 2,37% 22
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J ste!spokojen/a!se!zp'sobem! eöenÌ!problÈm'!a!konflikt'!VaöÌm!
nad Ìzen˝m?  

 
 
Dost·v·te!zp&tnou!vazbu!od!svÈho!nad ÌzenÈho!mimo!form·lnÌ!
hodnocenÌ!v!b&ûnÈm!pracovnÌm!vztahu?  

 
 
J ste!spokojen/a!se!zp'sobem,!jak˝m!V·m!nad Ìzen˝!ukl·d·!a!p id&luje!
˙koly?  

 
 
M·te!moûnost!d·vat!zp&tnou!vazbu? ! J e!V·ö!p Ìm˝!nad Ìzen˝!ochoten!
naslouchat?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 47,58% 442

SpÌöe spokojen 31,86% 296

Neutr·lnÌ postoj 12,59% 117

SpÌöe nespokojen 5,38% 50

Velmi nespokojen 2,58% 24

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Vûdy 24,11% 224

»asto 56,73% 527

Z¯Ìdka 17,12% 159

Nikdy 2,05% 19

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 46,82% 435

SpÌöe spokojen 36,81% 342

Neutr·lnÌ postoj 11,19% 104

SpÌöe nespokojen 3,12% 29

Velmi nespokojen 2,05% 19

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Vûdy 49,95% 464

»asto 38,00% 353

Z¯Ìdka 10,66% 99

Nikdy 1,40% 13

x
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J ste spokojen/a!s!moûnosti!sladit!pracovnÌ!a!osobnÌ!ûivot?  

 
 
J ste!spokojen/a!se!zp'sobem! eöenÌ!problÈm'!a!konflikt'!Vaöimi!
kolegy?  

 
 
Dost·v·te!zp&tnou!vazbu!od!sv˝ch!koleg'?  

 
 
M'ûete!v!organizaci!o!vöem!otev en&!komunikovat?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 47,04% 437

SpÌöe spokojen 33,37% 310

Neutr·lnÌ postoj 12,27% 114

SpÌöe nespokojen 4,63% 43

Velmi nespokojen 2,69% 25

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 33,15% 308

SpÌöe spokojen 44,46% 413

Neutr·lnÌ postoj 17,55% 163

SpÌöe nespokojen 3,55% 33

Velmi nespokojen 1,29% 12

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Vûdy 22,39% 208

»asto 60,50% 562

Z¯Ìdka 16,58% 154

Nikdy 0,54% 5

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Vûdy 27,56% 256

»asto 52,64% 489

Z¯Ìdka 17,76% 165

Nikdy 2,05% 19

x
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J ste!spokojen/a!s!atmosfÈrou!na!pracoviöti ?  

 
 
J ste!spokojen/a!s!vybavenÌm!Vaöeho!pracoviöt&?  

 
 
J ste!spokojen/a!s!neform·lnÌmi!mezilidsk˝mi!vztahy!na!Vaöem!
pracoviöti ?  

 
 
J ste!spokojen/a!se!sdÌlenÌm!a!kvalitou!informacÌ!na!Vaöem!pracoviöti ?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 40,26% 374

SpÌöe spokojen 41,44% 385

Neutr·lnÌ postoj 12,38% 115

SpÌöe nespokojen 3,34% 31

Velmi nespokojen 2,58% 24

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 32,29% 300

SpÌöe spokojen 39,07% 363

Neutr·lnÌ postoj 19,59% 182

SpÌöe nespokojen 6,46% 60

Velmi nespokojen 2,58% 24

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 39,50% 367

SpÌöe spokojen 44,56% 414

Neutr·lnÌ postoj 10,98% 102

SpÌöe nespokojen 3,12% 29

Velmi nespokojen 1,83% 17

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 35,09% 326

SpÌöe spokojen 43,60% 405

Neutr·lnÌ postoj 14,96% 139

SpÌöe nespokojen 4,63% 43

Velmi nespokojen 1,72% 16
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J ste!spokojen/a!se!sdÌlenÌm!zkuöenostÌ!na!Vaöem!pracoviöti ?  

 
 
J ste!spokojen/a!se!sv˝m!finan"nÌm!ohodnocenÌm?  

 
 
J e!pracovnÌ!z·t&û!˙nosn·?  

 
 
Pl·nujete!setrvat!ve!svÈm!sou"asnÈm!zam&stn·nÌ ?  

 
 
J ste!spokojen!se!sv˝m!odborn˝m!rozvojem?  

 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 44,03% 409

SpÌöe spokojen 40,26% 374

Neutr·lnÌ postoj 11,84% 110

SpÌöe nespokojen 3,01% 28

Velmi nespokojen 0,86% 8

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 15,93% 148

SpÌöe spokojen 34,45% 320

Neutr·lnÌ postoj 27,99% 260

SpÌöe nespokojen 13,35% 124

Velmi nespokojen 8,29% 77

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 19,70% 183

SpÌöe ano 65,88% 612

SpÌöe ne 12,49% 116

RozhodnÏ ne 1,94% 18

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 55,01% 511

SpÌöe ano 39,07% 363

SpÌöe ne 5,27% 49

RozhodnÏ ne 0,65% 6

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 41,98% 390

SpÌöe spokojen 41,66% 387

Neutr·lnÌ postoj 12,16% 113

SpÌöe nespokojen 2,58% 24

Velmi nespokojen 1,61% 15
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J ste!spokojen/a!s!moûnostmi!dalöÌho!vzd&l·v·nÌ?  

 
 
J akÈ!vzd&l·v·nÌ!V·m!chybÌ ?  

 
 
J ste!spokojen/a!s!moûnostmi!pracovnÌho!postupu!v!r·mci!VaöÌ!
organizace?  

 
 
J ste!ochoten/na!z'stat!v!zam&stn·nÌ!po!pracovnÌ!dob&!v!p Ìpad&,!ûe!se!
jedn·!o! eöenÌ!nalÈhavÈho!problÈmu!nebo!p i!jin˝ch!zvl·ötnÌch!
okolnostech?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 47,47% 441

SpÌöe spokojen 33,69% 313

Neutr·lnÌ postoj 13,13% 122

SpÌöe nespokojen 3,34% 31

Velmi nespokojen 2,37% 22

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

JazykovÈ kurzy 18,51% 172

OdbornÈ kurzy a ökolenÌ 24,43% 227

Podpora zv˝öenÌ profesnÌ kvalifikace 6,67% 62

Rekvalifikace 2,37% 22

NechybÌ mi û·dnÈ 55,01% 511

JinÈ 3,55% 33

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 40,69% 378

SpÌöe spokojen 33,15% 308

Neutr·lnÌ postoj 18,41% 171

SpÌöe nespokojen 3,66% 34

Velmi nespokojen 4,09% 38

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Ano 99,35% 923

ne 0,65% 6

x

x

x
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Co!V·s!nejvÌce!motivuje!k!lepöÌm!pracovnÌm!v˝kon'm?  

 
 
J ste!spokojen/a!s!finan"nÌmi!benefity!(stravenky,!r'znÈ!druhy!
p Ìsp&vk'!nad!r·mec!mzdy),!kterÈ!V·m!zam&stnavatel!nabÌzÌ ?  

 
 
Kdybyste!m&l/a!moûnost!v˝b&ru!finan"nÌho!benefitu,!o!kter˝!byste!
m&l/a!nejv&töÌ!z·jem?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

FinanËnÌ odmÏna 43,60% 405

Mor·lnÌ odmÏna (pochvala od vedoucÌho,40,47% 376

ZamÏstnaneckÈ v˝hody (benefity) 2,58% 24

JinÈ 13,35% 124

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 25,94% 241

SpÌöe spokojen 32,94% 306

Neutr·lnÌ postoj 25,19% 234

SpÌöe nespokojen 10,12% 94

Velmi nespokojen 5,81% 54

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

P¯ÌspÏvek na stravov·nÌ 39,94% 371

P¯ÌspÏvek na soukromÈ ûivotnÌ pojiötÏnÌ 15,39% 143

P¯ÌspÏvek na penzijnÌ p¯ipojiötÏnÌ. 52,21% 485

P¯ÌspÏvek na rekreaËnÌ pobyty a z·jezdy 52,96% 492

P¯ÌspÏvek na kulturnÌ akce 36,17% 336

P¯ÌspÏvek na sportovnÌ akce 32,08% 298

P˘jËky zamÏstnanc˘m 6,24% 58

P¯ÌspÏvek k jubileu (ûivotnÌ, pracovnÌ) 24,54% 228
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Pro!kaûdÈho!"lov&ka!je!v!pr·ci!d'leûitÈ!n&co!jinÈho.!Ozna"te!prosÌm!v!
kaûdÈm! ·dku,!zda!je!uveden·!skute"nost!pro!V·s!d'leûit·!"i!ne.  

 
 
M·te!moûnost!sd&lovat!svÈ!vlastnÌ!n·pady!(inovace)?  

 
 
J ste!spokojen/a!s!mÌrou!odpov&dnosti!(pravomocemi) ,!kterou!m·te?  

 
 
Zam&stnanci!jsou!podporov·ni,!aby!p edkl·dali!n·pady!a!zlepöovacÌ!
n·vrhy. 

 
 

OdpovÏÔ % Ano % Ne Graf

odpovÏÔ  dle mÈho nejlepöÌho vÏdomÌ a sv 0,51% 1 0,00% 0

nem·m pot¯ebu to d·l rozv·dÏt 0,51% 1 0,00% 0

ocenÏnÌ pr·ce ano, ale ne formou nap¯. uv 0,51% 1 0,00% 0

penÌze jsou d˘leûitÈ 0,51% 1 0,00% 0

? 0,51% 1 0,00% 0

V˝öe uvedeno. 0,51% 1 0,00% 0

U ot·zky b˝t mÈnÏ kontrolov·n nevÌm 0,51% 1 0,00% 0

nenÌ co vÌce ps·t 0,51% 1 0,00% 0

Je pro mÏ d˘leûitÈ, abych se tÏöila na dÏt 0,51% 1 0,00% 0

VäE  JSEM UVEDLA V PÿEDCHOZÕ TABULCE 0,51% 1 0,00% 0

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Vûdy 42,52% 395

»asto 45,75% 425

Z¯Ìdka 11,19% 104

Nikdy 0,54% 5

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 44,99% 418

SpÌöe spokojen 37,78% 351

Neutr·lnÌ postoj 11,41% 106

SpÌöe nespokojen 3,55% 33

Velmi nespokojen 2,26% 21

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ souhlasÌm 45,64% 424

SpÌöe souhlasÌm 47,58% 442

SpÌöe nesouhlasÌm 5,49% 51

RozhodnÏ nesouhlasÌm 1,29% 12

x
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Zm&ny!jsou!v!r·mci!organizace!implementov·ny!prozÌrav˝m!zp'sobem!
(s!ohledem!na!öiröÌ!dopad). 

 
  

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ souhlasÌm 26,48% 246

SpÌöe souhlasÌm 62,43% 580

SpÌöe nesouhlasÌm 9,69% 90

RozhodnÏ nesouhlasÌm 1,40% 13

x
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Metodika 
Ve statut·rnÌm mÏstÏ Pardubice byl v roce 2019 proveden pr˘zkum spokojenosti rodiË˘, 
se z·kladnÌ ökolou, kterou jejich dÌtÏ navötÏvuje. CÌlem pr˘zkumu bylo zjistit aktu·lnÌ stav 
ökolstvÌ a vytvo¯it analytickou z·kladnu pro tvorbu koncepce rozvoje ökolstvÌ. 

Pr˘zkum spokojenosti mezi rodiËi se Zä si kladl za cÌl: 

! zjistit spokojenost rodiË˘ se ökolou, kterou jejich dÏti navötÏvujÌ; 
! zÌskat zpÏtnou vazbu; 
! pouk·zat na z·jem mÏsta o n·zory rodiË˘, jejichû dÏti navötÏvujÌ Zä 

a ochotu s nimi p¯i budoucÌm rozvoji spolupracovat; 
! zÌskat n·vrhy na zlepöenÌ. 

Metodika!sb&ru!dat 

Jako nejvhodnÏjöÌ metoda sbÏru dat bylo zvoleno öet¯enÌ formou dotaznÌku v elektronickÈ 
podobÏ. Snahou bylo zp¯Ìstupnit tento dotaznÌk co nejvyööÌmu poËtu rodiË˘ dÏtÌ 
z·kladnÌch ökol z¯izovan˝ch statut·rnÌm mÏstem Pardubice. K  formÏ oslovenÌ rodiË˘ byla 
zvolen email, kter˝ byl zasl·n od ¯editel˘ jednotliv˝ch ökol k rodiË˘m s poûadavkem 
o spolupr·ci k vyplnÏnÌ dotaznÌku.  

Pr˘zkum mezi rodiËi dÏtÌ probÌhal od 18.11.2019 do 27.11.2019. 

N·vrh!dotaznÌku 

DotaznÌk byl sestaven tak, aby umoûÚoval zjistit, jak jsou rodiËe û·k˘ spokojeni se 
ökolou, do kterÈ jejich dÌtÏ doch·zÌ, co se jim lÌbÌ nebo naopak nelÌbÌ, co by na ökole r·di 
uvÌtali, zmÏnili apod. 

Struktura ot·zek byla n·sledujÌcÌ: 

! identifikace z·kladnÌ ökoly; 
! faktory rozhodujÌcÌ o v˝bÏru z·kladnÌ ökoly; 
! informovanost o dÏnÌ v z·kladnÌ ökole a vnÌm·nÌ vz·jemnÈ kvality 

komunikace;  
! spokojenost s krouûky v z·kladnÌ ökole a rozsahem provoznÌ doby; 
! skladba jÌdelnÌËku a n·zory dÌtÏte nebo dÏtÌ na jÌdlo v z·kladnÌ ökole; 
! z·jmu podÌlet se na dÏnÌ v z·kladnÌ ökole. 

Kaûd· ot·zka je hodnocena jednotlivÏ dle poËtu odpovÏdÌ a procentu·lnÌho podÌlu, kter˝ 
je vykreslen v grafe na pravÈ stranÏ. Vöechny koment·¯e poskytnutÈ respondenty jsou 
uvedeny pod danou ot·zkou v modrÈm poli. 

V˝b&r!a!zapojenÌ!do!pr'zkumu 
V r·mci v˝zkumu bylo za rodiËe, jejichû dÌtÏ navötÏvuje z·kladnÌ!ökolu zodpovÏzeno 
celkem 2511 dotaznÌk˘. Je nutnÈ zmÌnit, ûe nÏkter˝ respondent m˘ûe mÌt vÌce dÏtÌ, 
kterÈ navötÏvujÌ z·kladnÌ ökolu, no moûnost vyplnit dotaznÌk mÏl kaûd˝ respondent 
jenom jednou.  

Pro zachov·nÌ anonymity respondent˘ byly dotaznÌky zpracov·ny bez uvedenÌ jak˝chkoliv 
osobnÌch ˙daj˘. Respondenti vyplÚovali dotaznÌk vûdy pomocÌ v˝bÏru z nabÌzen˝ch 
variant odpovÏdÌ, v dotaznÌku byla zabezpeËena moûnost plnÏ projevit svoji mÌru 
spokojenosti a n·zor na vybran· tÈmata. 

P¯i volbÏ vhodn˝ch distribuËnÌch kan·l˘ se p¯ihlÌûelo p¯edevöÌm k tomu, aby byl dotaznÌk 
zp¯ÌstupnÏn co nejvyööÌmu poËtu rodiË˘ a proces vyplÚov·nÌ dotaznÌku co nejjednoduööÌ. 
Vzhledem k formÏ sbÏru dat nebylo zcela moûnÈ zajistit vyv·ûenÌ poËtu respondent˘ 
z hlediska jednotliv˝ch z·kladnÌch ökol. 
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VyhodnocenÈ dotaznÌku spokojenosti rodi!" se z·kladnÌmi ökolami 
 
 
N·zev!z·kladnÌ!ökoly,!kterou!Vaöe!dÌt&!navöt&vuje  

 
 
KterÈ!faktory!rozhodovaly!o!v˝b&ru!z·kladnÌ!ökoly,!pro!vaöe!dÌt&?  

 
 
Jak!se!Vaöe!dÌt&!dopravuje!do!ökoly? 

 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Zä a Mä Pardubice, A. Krause 2344 0,16% 4

Zä a Mä, Pardubice - PardubiËky, Kyjevsk· 25 2,83% 71

Zä Pardubice - Dubina, Erno Koöù·la 870 7,69% 193

Zä Pardubice - Ohrazenice, Trnovsk· 159 6,57% 165

Zä Pardubice - Polabiny, DruûstevnÌ 305 6,29% 158

Zä Pardubice - Polabiny, Npor. Eli·öe 344 5,42% 136

Zä Pardubice - Polabiny, Prodlouûen· 283 9,08% 228

Zä Pardubice - Spo¯ilov, Kotkova 1287 4,58% 115

Zä Pardubice - Stud·nka, Pod Zahradami 317 11,43% 287

Zä Pardubice - SvÌtkov, äkolnÌ 748 6,89% 173

Zä Pardubice, Beneöovo n·mÏstÌ 590 1,95% 49

Zä Pardubice, Bratranc˘ Veverkov˝ch 866 9,76% 245

Zä Pardubice, Josefa Ressla 2258 3,70% 93

Zä Pardubice, n·b¯eûÌ Z·vodu mÌru 1951 7,81% 196

Zä Pardubice, StaÚkova 128 7,29% 183

Zä Pardubice, ätef·nikova 448 5,73% 144

Zä Waldorfsk· Pardubice, GorkÈho 867 2,83% 71

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

NemÏli jsme v podstatÏ jinou volbu 6,25% 157

PovÏst z·kladnÌ ökoly 32,22% 809

InovativnÌ vzdÏl·vacÌ metody (waldorfsk·, montessori, ...) 7,13% 179

NabÌdka z·jmov˝ch aktivit (krouûk˘) v z·kladnÌ ökole 12,43% 312

äli tam kamar·di 16,93% 425

äkola je blÌzkosti naöeho bydliötÏ 61,65% 1548

äkola je na trase do naöeho zamÏstn·nÌ 13,74% 345

DoporuËenÌ i jin˝ch rodiË˘ 16,57% 416

KvalitnÌ komunikace mezi ökolou a rodinou 14,30% 359

Sourozenec v z·kladnÌ ökole 21,19% 532

Dojem z osobnÌ n·vötÏvy 19,16% 481

Dobr· dostupnost (infastruktura) ke ökole 18,32% 460

DÈlka provozu 4,42% 111

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Autem 22,58% 567

MHD 21,55% 541

Autobusem/vlakem 5,18% 130

PÏöky 48,23% 1211

Na kole 1,35% 34

JinÈ 1,12% 28
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JinÈ!koment·  

na kolobÏûce 

FakeTaxi 

PÏöky, na kolobÏûce, autem. 

KolobÏûka 

DÌtÏ vozÌme autem a doch·zÌme i pÏöky . 

nÏkdy pÏöky, nÏkdy autem 

auto + pÏöky + MHD 

Jede autem na zast·vku do nejbliûöÌ vesnice potÈ jeden autobusem mestskym 

MHD, autobus, auto 

MHD i pÏöky z d˘vodu st¯ÌdavÈ pÈËe 

autem, pÏöky, na kolobÏûce 
kombinovanÏ-kaûdÈ r·no autem,odpoledne buÔ autobusem nebo autem-z·leûÌ zda-li jej 
stÌh· 

skateboard, kolobÏûka 

autobus + MHD 

kombinujeme p¯ev·ûnou vÏtöinu uveden˝ch moûnostÌ 

KolobÏûka, nenÌ moûnost ˙schovy ve ökole 

Kaûd˝ den jinak, st¯Ìd·me auto, kolo, pÏöky i MHD. 

kdyû poËasÌ dovolÌ tak kolo, prioritnÏ MHD, ale nÏkdy auto 

letadlem a lodÌ 

Na kole, MHD a pokud nejede tak pÏöky 

kolobÏûka nebo pÏöky 

R·no autem , odpoledne MHD 

pÏöky, na kole, autem 

R·no autem, odpoledne MHD 
 
 
Jste!dostate"n&!informov·ni!o!d&nÌ!ve!ökole?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 46,16% 1159

SpÌöe ano 47,23% 1186

SpÌöe ne 5,54% 139

RozhodnÏ ne 1,08% 27

x
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Jak˝m!zp'sobem!v·s!ökola!informuje? 

 
 
VnÌm·te!kvalitu!komunikace!mezi!d&tmi!a!pedagogy!ve!ökole!jako!
respektujÌcÌ!a!profesion·lnÌ? 

 
 
VnÌm·te!kvalitu!komunikace!mezi!pedagogy!ökoly!a!rodi"i!jako!
respektujÌcÌ,!partnerskou!a!profesion·lnÌ?  

 
 
MyslÌte!si,!ûe  ökola!podporuje!vhodnou!komunikaci!mezi!d&tmi!
navz·jem? 

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

P¯es dÏti 72,48% 1820

Na webu ökoly 70,81% 1778

P¯es soci·lnÌ sÌtÏ 5,10% 128

E-mailovou komunikacÌ 47,31% 1188

Elektronickou û·kovskou knÌûkou 50,54% 1269

Ve ökolnÌm zpravodaji 8,76% 220

Na spoleËn˝ch sch˘zk·ch s rodiËi 64,95% 1631

Konzultace v tripartitÏ ñ dÌtÏ + rodiË + uËitel 12,58% 316

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 35,32% 887

SpÌöe ano 53,80% 1351

SpÌöe ne 8,88% 223

RozhodnÏ ne 1,99% 50

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 41,14% 1033

SpÌöe ano 49,38% 1240

SpÌöe ne 7,65% 192

RozhodnÏ ne 1,83% 46

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 31,10% 781

SpÌöe ano 57,19% 1436

SpÌöe ne 10,16% 255

RozhodnÏ ne 1,55% 39

x
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M·te!informace!o!tom,!ûe!je!ve!ökole!z Ìzena!pozice!odbornÌka!ñ 
ökolnÌho!psychologa? 

 
 
MyslÌte,!ûe!m·te,!jako!rodi"e,!re·lnou!moûnost!podÌlet!se!na!chodu!
z·kladnÌ!ökoly!a!jejÌ!budoucnosti ?  

 
 
MyslÌte!si,!ûe!je!vaöe!ökola!otev en·!k!p ipomÌnk·m!od!rodi"'?  

 
 
Kterou!z!n·sledujÌcÌch!aktivit!byste!preferovali!v!hodin·ch!klasickÈ!
v˝uky? 

 
 
Jste!spokojeni!s!v˝b&rem!krouûk'!ve!vaöi!ökole?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Ano, vyuûil jsem jiû 19,63% 493

Ano, dosud jsem nepot¯eboval 76,50% 1921

NevÌm o tom 3,86% 97

x

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 8,92% 224

SpÌöe ano 36,16% 908

SpÌöe ne 45,96% 1154

RozhodnÏ ne 8,96% 225

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 21,27% 534

SpÌöe ano 54,28% 1363

SpÌöe ne 20,03% 503

RozhodnÏ ne 4,42% 111

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Exkurze 56,75% 1425

SamostatnÈ vyhled·v·nÌ informacÌ v knihovnÏ a internetu 32,46% 815

Studium pomocÌ v˝ukov˝ch program˘ 39,67% 996

Pr·ce na samostatn˝ch i kolektivnÌch projektech 57,03% 1432

Nechci û·dnÈ dalöÌ aktivit kromÏ uËenÌ ve ökole 4,82% 121

PobytovÈ aktivity (nap¯. ökola v p¯ÌrodÏ, lyûa¯sk˝ kurs, ...) 47,31% 1188

JednodennÌ v˝let 33,21% 834

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 27,16% 682

SpÌöe ano 53,33% 1339

SpÌöe ne 15,37% 386

RozhodnÏ ne 4,14% 104

x
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JakÈ!krouûky!byste!ocenili,!pokud!by!se!na!ökole!otev ely? 

 
 
JinÈ!koment·  

û·dnÈ 

va¯enÌ 

û·dn˝ 

öachy 

Sebeobrana 

parkour 

nevÌm 

doucovani z ceskeho jazyka, matematiky a anglictiny 

zpÏv 

DouËov·nÌ 

informatika 

Fotbal 

gymnastika 

turistick˝ 

zdravotnictvÌ 

etika,komunikace 

bylink·¯stvÌ 

konverzace v cizÌm jazyce 

p¯ÌrodovÏdn˝, z·klady ekologie 

jsem spokojen 
pro prvnÌ stupeÚ je na Zä krouûk˘ dost, spÌöe bychom ocenili krouûek »J pro druh˝ 
stupeÚ 
pr·ce s PC, programov·nÌ 
Lego, p¯ÌrodovÏdnÈ krouûky, jazykovÈ dopisov·nÌ s jin˝mi ökolami v zahraniËÌ, 
spisovatelsk˝-rozvoj tvo¯ivosti psanÌ slova a ¯eËi 
Turistika, pobyt v p¯ÌrodÏ 

zadny dalsi, nabidka je vyhovujici 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

V˝uka na hudebnÌ n·stroje 20,83% 523

TaneËnÌ krouûek 19,51% 490

Dramatick˝ krouûek 12,11% 304

VÏdeckÈ krouûky (robotika, pokusy apod.) 32,30% 811

SportovnÌ 38,19% 959

DalöÌ cizÌ jazyk (nÏmËina, öpanÏlötina, francouzötina, aj.) 33,05% 830

V˝tvarn˝ krouûek 13,94% 350

DÌlny 18,64% 468

-Keramika 12,74% 320

N·boûenstvÌ 3,39% 85

JinÈ 9,36% 235
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va¯enÌ pro 2.stupeÚ 

u n·s dostaËujÌcÌ nabÌdka 

ZdravotnÌ rehabilitaËnÌ cviËenÌ 

kytara 

ve ökole je dostateËn· ök·la krouûk˘ na v˝bÏr 

programov·nÌ 

nap¯. kurz sebeobrany 

P¯Ìprava na p¯ijÌmacÌ zkouöky na jinou ökolu od 8 t¯Ìdy pro û·ky se speci·lnÌ pot¯ebou 

ve ökole je dostateËn˝ v˝bÏr 

poËÌtaËe 

dÌlny !!! 

TÈmÏ¯ vöe z v˝bÏru m·me. 
Na ökole je krouûk˘ spousta a staËÌ mi to. Protoûe tu nenÌ "ostatnÌ", napÌöeme sem. MÈ 
OdpovÏÔ se t˝kajÌ v˝hradnÏ montessori t¯Ìd p¯i Zä Polabiny I, jinak bych byl v mnoha 
bodech v˝raznÏ kritiËtÏjöÌ. A tento dotaznÌk je brut·lnÏ zmaten v tom, kdy a kam pÌöe 
Z·kladnÌ ökola a Mate¯sk· ökola. 

sporty nap¯. judo, atletika... 

DiskuznÌ krouûek/p¯edmÏt - zcela chybÌ v dneönÌm vzdÏl·vacÌm systÈmu 

Podpora z·jm˘ dÏtÌ nem· omezenÌ 

zdravotnÌ cviËenÌ, joga 

jÛga pro dÏti 

û·dnÈ jsme spokojeni 

karate, judo... 

sborov˝ zpÏv (nejen pro chlapce) 

nabÌdka krouûk˘ je dostaËujÌcÌ 
mlad˝ zdravotnÌk aneb jak si udrûovat zdravÌ, z·klady va¯enÌ, pÈËe o zvÌ¯·tka/mlad˝ 
ekolog, jÛga 

PoËÌtaËe - vyuûitÌ v praxi 

Hokejbal 

jsem spokojen· s nabÌdkou krouûk˘ 

zpÏv, krouûky p¯ÌstupnÈ i pro dÏti nechodÌcÌ do ökolnÌ druûiny 

Z·klady programov·nÌ (programov·nÌ pro dÏti scratch, kidscodr apod.) 

Italötina 

nov· mÈdia, animace, videa 

historick˝ 

Preferujeme krouûky a aktivity mimo ökolu 

vöechny pot¯ebnÈ krouûky m·me 

kreslenÌ a modelov·nÌm 

aaa 

klub lesnÌ moudrosti nebo nÏco podobnÈho 
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ökola z v˝öe jmenovanÈho vöe nabÌzÌ 
pouûÌv·nÌ mobilnÌho telefonu, videa . kreativita,  ûurnalitika - necenzurovanÈ ökolnÌ 
noviny, atletika, zpÏv 
NemyslÌm si, ûe ökola je povinna nabÌzet krouûky, od toho tu jsou jinÈ organizace. 

nabÌdka krouûk˘ na Zä Waldorfsk· je dle mÈho n·zoru dostaËujÌcÌ 

ZdravotnÌ tÏlesn· v˝chova 

n·pravn˝ tÏlocvik 

zamÏ¯en˝ na p¯Ìrodu 

sebeobrana (nap¯. Krav maga) 

po¯ÌtaËov˝ 
cÌlen· p¯Ìprava k PZK - krouûek »j a Mat. s menöÌm poËtem û·k˘ ve skupinÏ, voliteln˝ 
p¯edmÏt »J a M v 8. a 9. t¯ÌdÏ - p¯eplnÏn· skupina nad 20 dÏtÌ 

Zoo krouûek 

vöechny zmÌnÏnÈ krouûky jsou na naöÌ ökole k dispozici 

jinÈ sportovnÌ krouûky pro staröÌ dÏti, 2 stupen 

NabÌdka krouûk˘ na Zä Stud·nka se mi zd· dostateËn· 

DouËov·nÌ. Znovu vysvÏtlenÌ uËiva 

nevyuûÌv·me û·dnÈ ökolnÌ krouûky, ani o nÏ nem·me z·jem 

Zpivani 

Tvo¯iv˝ nejen v˝tvarn˝ 
Se vöeobecn˝m sportovnÌm zamÏ¯enÌm. Loni dcera navötÏvovala - sportovnÌ hry - na 
letoönÌ ökolnÌ rok byl zruöen. 

Gymnastika,  atletika 

äkola m· dostateËn˝ v˝bÏr krouûk˘. 

DouËov·nÌ a procviËov·nÌ uËiva 
Krouûky jsou zajÌmavou nabÌdkou, ale urËitÏ ne vedenÈ uËiteli, ale externisty (uËitelÈ 
b˝vajÌ vyËerp·nÌ) 
DopravnÌ krouzek 

box kurz sebe obrany 

jÛga 

pingpong 

vöe v˝öe uvedenÈ mimo n·boûenstvÌ ökola nabÌzÌ 

nevyûaduji nic navic 

nic navÌc 

Vöechny vypsanÈ krouûky ökola provozuje, aû asi na n·boûenstvÌ? 

KreslenÌ ,malov·nÌ 

brusle 

NabÌdka krouûk˘ na Zä Stud·nka je dostaËujÌcÌ. 

DouËov·ni 

Plav·nÌ s doprovodem dÏti zpÏt do ökolnÌ druziny 
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nem·m dalöÌ pot¯ebu 

Kin-ball 

NejlepöÌ by bylo konzultovat v˝bÏr s dÏtmi. 

Kurzy prvnÌ pomoci, zdravotnÌ z·chran·¯ 

Jsme spokojeni se st·vajÌcÌ nabÌdkou krouûk˘ 
Ocenila bych hlavnÏ zlevnÏnÌ krouûk˘ z¯izovan˝ch ökolou - nech·pu proË jinde stojÌ 
krouûky cca 300,- a u n·s i nap¯. 1500-1700,-. 
vÏtöÌ v˝bÏr sportovnÌch krouûk˘ pro II.stupÏÚ 

Fotbal zabÌr· veöker˝ voln˝ Ëas takûe û·dnÈ dalöÌ aktivity nepot¯ebujeme 

SportovnÌ pro druh˝ stupeÚ 

jsem spokojen· 

Anglicky jazyk 

prirodovedne 

Na ökole je na v˝bÏr dost krouûk˘. 
NevÌm, vyuûÌv·me v rozsahu, jak˝ je. Uv·dÏt nap¯. jÌzdu na koni by byl nesmysl.V 
PardubicÌch je nabÌdka krouûk˘ pestr· dost. 
NevÌm, zda li to m˘ûu za¯adit mezi krouûky, ale nÏjak· moûnost douËov·nÌ, by jistÏ 
nebyla od vÏci. 

judo, karate, fotbal, aikido, parkour 
PraktickÈ pr·ce pro holky a kluky. Jako bylo d¯Ìve siti va¯enÌ pleteni... kluci vyrabely 
opravovaly.... 
nic, mame sirokou nabidku 

volejbal 

hasici 
LepöÌ by bylo nepl˝tvat energiÌ na vedenÌ krouûk˘ a vÏnovat se reformÏ celÈho 
z·kladnÌho ökolstvÌ »R. 
vÌce pohybov˝ch aktivit pro dÌvky 

konverzace v angliËtinÏ 

Judo, Taekw ondo 

PoËÌtaËov˝, Konverzace v cizÌm jazyce s rodil˝m mluvËÌm 

logika a deskovÈ hry 
aktu·lnÌ nabÌdka otev¯en˝ch krouûk˘ je dostateËnÏ rozmanit·, vöechny oblasti jsou jiû 
zastoupeny 
Se souËasnou nabÌdkou jsme spokojeni. Chv·lÌme novÏ otev¯en˝ krouûek va¯enÌ - je 
skvÏl˝. 

Logopedie 
lepöÌ ËasovÈ moûnosti pro staröÌ dÏti, lepöÌ kvalita spornÌch krouûk˘ - krouûky.cz, vÌce 
vÏdeck˝ch krouûk˘ 
SpÌöe neû krouûky, by bylo pÏknÈ zkvalitnit v˝uku. A hlavnÏ se zamyslet nad poËtem 
dÏtÌ ve t¯ÌdÏ.  Protoûe pokud m· b˝t v kolektivu dÌtÏ se specifick˝mi pot¯ebami , tak by 
poËet dÏtÌ nemÏl p¯es·hnout 15  dÏtÌ. A my jich mÏli dvojn·sob.!!! 

outdoorovÈ aktivity, typu skaut 

p¯ÌrodovÏdn˝ 
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p¯i sportovnÌ vytÌûenosti,by na jin˝ krouûek nemÏl Ëas :) 

Y oga 

vöe majÌ max. spokojenost 

PC - Programov·nÌ apd. 

programov·nÌ pro dÏti 

zpÏv ,  etiketa 

Individu·lnÌ zpÏv, VÏda n·s bavÌ 

v˝tvarn˝ krouûek pro straröÌ roËnÌky , historick˝ krouûek 

elektrotechnika. VÌce krouûk˘ vhodn˝ch pro 2. stupeÚ. 

NabÌdka je dostaËujÌcÌ 

s krouûkem chodit na divadelnÌ p¯edstavenÌ, v˝stavy..... 

sborov˝ zpÏv pro dÏti z nehudebnÌch t¯Ìd 

BojovÈ sporty, sebeobrana. 

nabÌdka je dostaËujÌcÌ, dÌlny jsou dobr˝ n·pad, ale dÏti by tam nechtÏly chodit. 
Krouûky by mÏly b˝t na prvnÌm stupni zdarma, neboù uËitelÈ majÌ dostateËnÈ p¯Ìjmy a 
mnoho placenÈho volna. Navrhuji zdarma otev¯Ìt druûinu s uËitely p¯es Ë·st pr·zdnin. Ze 
z·kona majÌ uËitelÈ 8 t˝dn˘ dovolenÈ - tak kde sedÌ ten zbyl˝ Ëas kdy neuËÌ. D·le uËitelÈ 
prvnÌho stupnÏ nehl·sÌ v dobÏ nemoci dÌtÏte rodiË˘m probÌranou l·tku. A to ani po 
upozornÏnÌ. Tato ökola je naprosto nevhhodn· pro p¯Ìpravu na st¯ednÌ ökoly, zejmÈna 
gymn·zia.  PanÌ ¯editelce jde jen o to, jak bude vöe vypadat navenek. Je tam ale p·r 
v˝born˝ch uËitel˘, kter˝m jde o û·ky a ne o penÌze. 
staËÌ mi ty, co jsou 

Ryb·¯sk˝, p¯ÌrodovÏdn˝ krouûek 

éadnÈ 

chovatelsk˝ krouûek 

xxx 

naöe ökola m· vöe 

angliËtina,basketbal 

vareni 

atletika 

Vztah k p¯ÌrodÏ, zahradniËenÌ 

IT, studium medi·lnÌ gramotnosti 

v˝bÏr krouûk˘ je na tÈto ökole z mÈho pohledu zatÌm dostaËujcÌcÌ 

NabÌdka z·jmov˝ch krouûk˘ na Zä SvÌtkov je pro n·s nynÌ dostaËujÌcÌ. 

p¯ÌrodovÏdn˝ krouûek 

tato ot·zka pro n·s nenÌ relevantnÌ, krouûkujeme mimo ökolu. 

û·dnÈ, m·me vlastnÌ 

cyklo v˝lety 

pÏveck˝ 

ciklisticky 
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jsme spokojeni s nabidkou skoly 

St·vajÌcÌ nabÌdka krouûk˘ je dostateËnÏ öirok·. 

Nejde vybrat volbu û·dnÈ - nabÌdka krouûk˘ je perferktnÌ 

Konzultace uËiva k jednotliv˝m p¯edmÏt˘m 

p¯ÌrodovÏdnÈ 

douËovacÌ krouûky 

kritickÈ myölenÌ, pr·ce s fakty 

vöechny, kterÈ uv·dÌte jiû ökola nabÌzÌ, splÚuje naöe poûadavky 

Ryb·¯stvÌ, Atletika 

zahr·dka¯enÌ, pÏstov·nÌ 

ruËnÌ pr·ce, p¯Ìroda 

dostateËn· nabÌdka 

Dovednosti komunikace, pr·ce na osobnÌm projevu dÏti, 
nepoûaduji û·dnÈ krouûky, zajiöùuji si sama, proto je moje odpovÏÔ na ot·zku 13 
nesmysln·. NeumÌm posoudit 
Nase skola jich ma dostatek 

z·kladnÌ kurs öitÌ 

psanÌ na stroji 

DouËov·nÌ ËeskÈho jazyka a matematiky 
atletika, volejbal, basketbal, fotbal (naöe dÌtÏ uû nechodÌ do ökolnÌ druûiny - bohuûel pro 
velk˝ z·jem o druûinu nenÌ uû kapacita pro staröÌ dÏti) - krouûky bychom jinak vÌce 
vyuûily,kdyby bylo z Ëeho vybÌrat. 
vÌce krouûk˘ pro 2. stupeÚ, vÏtöina je zamÏ¯ena na mladöÌ dÏti 

S nabidkou jsme spokojeni 

psanÌ na stroji; pocitaci 

poËÌtaËe, internet 
Ve äD vyuûÌv·me krouûek plav·nÌ - naprost· spokojenost. O jinÈm neuvaûujeme - jiû 
m·me ˙zce profilovanÈ krouûky mimo Zä a äD. 
Na krouûky uû nenÌ Ëas 

krouûk˘ je dostatek 

 
 
Krouûky!preferuji!pro: 

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

PrvnÌ stupeÚ Zä ñ se ökolnÌ druûinou 45,44% 1141

PrvnÌ stupeÚ Zä ñ bez ökolnÌ druûiny 23,86% 599

Druh˝ stupeÚ Zä -  vzhledem k bezpeËnosti dozoru 22,54% 566

Nepoûaduji krouûky ve ökole 8,16% 205

x
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Jak!velkou!"·stku!byste!byli!ochotni!ro"n&!zaplatit!za!krouûek?  

 
 
KterÈ!d'vody!by!v·s!vedly!k!tomu,!abyste!uvaûovali!o!p estupu!vaöeho!
dÌt&te!na!jinou!Zä? 

 
 
JinÈ!koment·  

öikana 

StÏhov·nÌ 

zmÏna bydliötÏ 

stÏhov·nÌ do jinÈho mÏsta 
jin˝ form·t v˝uky- souËasn˝ model nep¯imÏje û·ka vyhledat si dalöÌ informace k uËivu a 
s uËebnicemi, kterÈ jsou k dispozici to je pouze o " biflov·nÌ". 
vadi mi pristup kantoru(chovani ve vyuce)- (Mgr.Jana Krenova,PhDr.Petr Streda Ph.D 

p¯estÏhov·nÌ 

KozatÈ UËitelky 
Ve ökole m·me dvÏ dÏti. U staröÌho v p·tÈ t¯ÌdÏ nem·m p¯ipomÌnky a druhÈ dÌtÏ v druhÈ 
t¯ÌdÏ jsme nespokojenÌ s uËitelem 
pr·ce s nadan˝mi dÏtmi (na BratrancÌch se nadan˝m dÏtem na 1. stupni v˘bec nevÏnujÌ) 
pokud by byla öikana uËiteli, ale i û·ky, a sebevraûdy, coû na ökole je, bych volila p¯i 
druhÈ moûnosti jinou ökolu 

odlouËenÌ Montessori, tj. z˙ûÌ-li ökola moûnost alternativy, je na mÌstÏ reagovat 

Nem·me d˘vod nechat dÌtÏ p¯estoupit do jinÈ ökoly. 

öikanov·nÌ 
nÏkterÈ dÏti nemajÌ n·rok na druûinu jiû ve t¯etÌ t¯ÌdÏ, i p¯es to, ûe dojÌûdÌ a oba rodiËe 
pracujÌ, nedostateËn· kapacita druûiny. 
û·dnÈ, p¯ÌpadnÈ problÈmy je t¯eba s pomocÌ ökoly vy¯eöit 

sportovnÌ zamÏ¯enÌ 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Do 500 kË 8,76% 220

Do 1000 KË 48,51% 1218

Do 3000 KË 33,13% 832

VÌce neû 3000 KË 3,78% 95

Nepoûadujeme krouûek v z·kladnÌ ökole 5,81% 146

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

LepöÌ dostupnost/doprava 11,11% 279

LepöÌ povÏst ökoly 12,03% 302

VÏtöÌ ˙spÏönost û·k˘ p¯i p¯echodu na st¯ednÌ ökolu 24,13% 606

LepöÌ vybavenost ökoly (novÈ uËebny, technika, aj.) 10,04% 252

VÏtöÌ moûnosti v˝bÏru voliteln˝ch p¯edmÏt˘ a krouûk˘ 9,80% 246

DoporuËenÌ jin˝ch rodiË˘ 6,21% 156

P¯·nÌ samotnÈho dÌtÏte 53,80% 1351

äpatnÈ vztahy s uËiteli na souËasnÈ ökole 72,92% 1831

äpatnÈ vztahy se spoluû·ky 73,16% 1837

JinÈ 4,74% 119
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neuvaûuji o tom 

ModernÏjöÌ zp˘sob v˝uky 

û·dnÈ mÏ nenapadajÌ 

Profesionalita uËitele. OdbornÏjöÌ zamÏ¯enÌ. Bez inkluze... 

Z·jmy ökoly d·ny nad z·jmy dÏtÌ (plnÏnÌ bob¯Ìk˘, soutÏûenÌ mezi ökolami etc.) 

zamÏ¯enÌ ökoly nap¯. sportovnÌ 
jelikoz jsem rom a romske deti ba tehle skole nemaji zadnou oporu ucitelu uz jen kvuli 
tomu ze jsou romskeho puvodu 
stÏhov·nÌ do vzd·lenÈho bydliötÏ 
LepöÌ skladba v˝uky na jinÈ ökole, kter· by na ˙kor memorov·nÌ znalostÌ kladla d˘raz na 
zÌsk·v·nÌ zkuöenostÌ pot¯ebn˝ch pro ûivot v modernÌm svÏtÏ. 

lepöÌ (individu·lnÌ) p¯Ìstup uËitel˘ k û·k˘m, pracovitÏjöÌ uËitelÈ 

p¯ÌpadÏ öpatn· zkuöenost s inkluzÌ, koncentrace nep¯izp˘sobiv˝ch û·k˘ 

Naopak jsme na tuto ökolu p¯eöly z jin˝ch ökol - obÏ dÏti, kaûdÈ z jinÈ ökoly 

äkola podporujÌcÌ konkrÈtnÌ sportovnÌ aktivity 

P¯estup kv˘li konkrÈtnÌmu v˝bornÈmu uËiteli, uËitelce 

p¯ijde proË 

kvalitnÏjöÌ v˝uka, sloûenÌ û·k˘ ve t¯ÌdÏ, soustavnÈ ne¯eöenÈ problÈmy ve t¯ÌdÏ 

Nem·m pot¯ebu o tom uvaûovat 

v p¯ÌpadÏ, ûe jin˝ û·k ruöÌ v˝uku natolik, ûe by to moje dÌtÏ omezovalo ve v˝uce 

lÌbila by se mi vÏtöÌ efektivita uËenÌ 
Inkluze, kter· bohuûel v naöÌ t¯ÌdÏ je a v˝raznÏ omezuje ostatnÌ (bezproblÈmovÈ) 
spoluû·ky. Z tohoto d˘vodu jiû p¯em˝ölÌme o p¯estupu na jinou ökolu. 

musela by to b˝t kombinace nÏkolika z·sadnÌch d˘vod˘ 

Neuvaûuji o zmÏnÏ ökoly 

pokud by p¯Ìpadn· nov· ökola nabÌzela individu·lnÌ p¯Ìstup pro nadanÈ û·ky 

rozöÌ¯it vÏdomostÌ - p¯estup na vÌceletÈ gymn·zium 

uËitelÈ /nÏkte¯Ì nezvl·dajÌ ...Pol·kov·/ 
VadÌ mi p¯e¯azov·nÌ û·k˘ za öpatnÈ chov·nÌ ze sportovnÌ t¯Ìdy do t¯Ìdy norm·lnÌ. Pak se 
z takovÈ t¯Ìdy st·v· nezvladateln·.. 
Vzhledem k alternativnÌm zp˘sob˘m v˝uky na prvnÌm stupni bych preferovala ökolu, 
kter· bude vyuËovat i klasicky, coû nynÌ v prvnÌch t¯Ìd·ch nenÌ moûnÈ. 
RozhodnÏ osobnost t¯ÌdnÌho uËitele a jeho jedn·nÌ 

V nutnosti stÏhov·nÌ se 
OrganizovanÏjöÌ/jednotn· komunikace s pedagogy, nap¯. moûnost komunikovat mailem 
(nikoliv nÏco p¯es denÌËky, nÏco ˙stnÏ p¯es û·ky atd.) 
individu·lnÏhöÌ p¯Ìstup k talentovanÏjöÌm dÏtem 

Vysok˝ podÌl romsk˝ch û·k˘. 
VadÌ n·m nadiktovan· sp·dovost pro mimopardubickÈ dÏti. P¯i p¯ijÌm·nÌ mladöÌch dÏtÌ z 
rodiny je sourozenec na ökole naprosto nev˝znamn˝ aspekt. M·me t¯i dÏti a kaûdÈ z 
nich navötÏvuje jinou ökolu v PardubicÌch. Zä ätef·nikova je z pohledu dopravy naprosto 
nevhodn·, pokud vozÌte prvÚ·ka, zkuste si trasu v rannÌ nebo odpolednÌ öpiËce projet 
autem! 
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äkola je zamÏ¯ena na fotbal -  nenÌ d˘vod k p¯estupu 

p¯estÏhov·nÌ do jinÈho mÏsta, nebo zemÏ 
ZhoröujÌcÌ se ˙roveÚ vzdÏl·nÌ kv˘li slavnÈ inkluzi. NerozumÌm tomu, jak mohl nÏkdo 
dopustit, aby se majorita (û·ci), p¯izp˘sobovala jednotlivc˘m, coû se dÏje. Jak m·m 
vysvÏtlovat dÌtÏti, ûe m· stejnÈ zn·mky jako dÌtÏ s asistentkou, kter· pracuje za nÏj? 
Dok·ûi se vûÌt do role rodiËe postiûenÈho dÌtÏte a nem·m nic proti inkluzi jako takovÈ, 
jen systÈmovÏ to je absolutnÏ nezvl·dnuto. StaËilo by tyto dÏti hodnotit t¯eba slovnÏ. 
pokud by se naöla opravdu modernÌ nen·boûensk· ökola 

Zadne 

äikana. NerespektujÌcÌ p¯Ìstup uËitel˘. 

menöÌ skupiny, rodilÌ mluvËÌ ve v˝uce cizÌch jazyk˘ 
O p¯estupu neuvaûujeme, protoûe naöe dÏti jsou spokojenÈ. Jen bychom uvÌtali, kdyby 
dcery nemusely tr·vit tolik Ëasu dom·cÌ p¯Ìpravou na ökolu, kter· znaËnÏ zamÏstn·v· i 
n·s rodiËe - je to problÈm souËasnÈho ËeskÈho ökolstvÌ. 
nic 
Se ökolou jsem naprosto spokojen·, dÏti taktÈû - takûe û·dn· z v˝öe uveden˝ch 
moûnostÌ. 
Z jednÈ ökoly jsem svÈ dÌtÏ p¯evedla na tuto. Protoûe v p¯edeölÈ bylo mÈ dÌtÏ umÌstÏno 
do t¯Ìdy s chlapcem s tÏûk˝mi v˝chovn˝mi problÈmy, kterÈ naruöovaly fungov·nÌ vztah˘ 
ve t¯ÌdÏ a panÌ uËitelka mÌsto toho aby na chlapce p˘sobila ho nechala sedÏt v zadnÌ 
lavici a zlobit.  Nejsem si jist· zda jsem udÏlala spr·vnÏ. Jelikoû tato ökola zase nenÌ tak 
kvalitnÌ, jak by se mohlo na prvnÌ dojem  zd·t. 
nÌzk· ˙roveÚ pedagogick˝ch dovednostÌ uËitel˘ 
p¯i nespokojenÌ se nap¯.zp˘soby, jak˝m ökola zach·zÌ s problÈmy (mezi û·ky, uËiteli, 
öikana, podpora komunikace....) 
Na û·dnÈ jinÈ ökole nemajÌ nÏco tak hroznÈho jako jsou vaöe gradovanÈ testy z 
matematiky, kterÈ neprovÏ¯Ì nic a pouze dÌtÏti sr·ûÌ sebevÏdomÌ, protoûe nikdy dÌtÏ z 
tÏchto test˘ nem˘ûe dostat dobrou zn·mku. K Ëemu v·m to je?? 
p¯estÏhov·nÌ a pak lepöÌ dostupnost 
DotaznÌk nenÌ dob¯e nastaven. Ot·zka 6 a 7: S komunikacÌ naöÌ panÌ uËitelky ˙plnÏ 
spokojena nejsem ,a rozhondÏ ne s jejÌ komunikacÌ s dÏtmi - z·kazy, p¯Ìkazy, netv˘rËÌ 
p¯Ìstup, nerespektov·nÌ prost˝ch biologick˝ch pot¯eb jako nutnost pohybu u mal˝ch dÏtÌ. 
. Od jin˝ch rodiË˘ ale vÌm, ûe v jin˝ch t¯Ìd·ch je to jinak a dÏti tam takÈ chodÌ do ökoly 
radÏji. Od rodiË˘ z jin˝ch t¯Ìd vÌm, ûe jejich panÌ uËitelky komunikujÌ dob¯e a jsou 
p¯ÌstupnÈ p¯ipomÌnk·m a pouûÌvajÌ metody dle poznatk˘ novÏjöÌch neû z dob mocn·¯stvÌ. 
StraölivÏ vöe z·leûÌ na ötÏstÌ na panÌ uËitelky, a to na vöech ökol·ch. V dotaznÌku je 
spoustu ot·zek na krouûky a jÌdlo, ale to podstanÈ PRO VZDÃL¡V¡NÕ - kvalita v˝uky, 
dotazy na preference v˝ukov˝ch metod, obsah v˝uky, zn·mkovat/ nezn·mkovat, jak 
pracovat s dÏtmi jako kolektivem, rozvÌjet jejich soci·lnÌ cÌtÏnÌ , zodpovÏdnost ve 
spoleËnosti atd... zcela chybÌ. Jak s tÌmto kdo chce tvo¯it jakoukoliv koncepci??? Je velk· 
ökoda, ûe rodiËe musÌ volit menöÌ zlo, kdyû na ökol·ch jako Waldorfsk· nebo Noe je 
beznadÏjn˝ p¯etlak..Zöv pohybu pro dvÏ dÏti je zase finanËnÏ pro n·s nedostupn·. 
neuvaûuji 

KratöÌ doba cestov·nÌ do ökoly 

äpatnÈ zkuöenosti s asistenkou 
Nezaökrtla jsem "öpatnÈ vztahy", protoûe v souËasnÈ dobÏ m·me vztahy v po¯·dku. 
Pokud by se to ale zmÏnilo, tak by to byl velmi z·sadnÌ d˘vod ke zmÏnÏ ökoly. 

KvalitnÏjöÌ a chutnÏjöÌ jÌdla ve ökolnÌ jÌdelnÏ, kter· odpovÌdajÌ cenÏ za obÏd. 
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V p¯ÌpadÏ ûe by se jednalo o ,,äkolu ätÏstÌ". (viz literatura) 
Bohuûel jsme zjistili nutnost n·vaznosti studia Waldorfu i na Sä. äkola by o tomto mÏla 
informovat vËas. 
Tato ökola indoktrinuje dÏti n·boûenstvÌm a dob¯e to p¯ed ˙¯ady tajÌ. 

Nikde se neprezentujÌ jako k¯esùansk· ökola, ale vyuËujÌ v tomto duchu. Chceme odejÌt. 

MÈnÏ n·boûenstvÌ v hodin·ch. 
Bohuûel jsme netuöili ûe jde o silnÏ k¯esùanskou v˝chovu ve ökole. Nikde to neuv·dÏjÌ, 
zjistÌte to bohuûel Ëasem. 

û·dn˝ d˘vod 

vöe je ¯eöitelnÈ,neuvaûovala bych o prestupu 

v˝skyt öikany 

LepöÌ vedenÌ ökoly 

Pokud by skola nebyla ochotna uvolnovat zaka na treninky. 

J· nechci zmÏnit ökola 

zhoröenÌ kvality v˝uky 

û·dn˝ 

p¯evaha front·lnÌ 

Na jinou waldorfskou ökolu s moûnostÌ pokraËov·nÌ na st¯ednÌ stupeÚ. 
O zmÏnÏ rozhodnÏ neuvaûujeme, naopak toto jsou duvody pred kterymi jsme z jine Zä 
odeöli 

Nespokojenost dÌtÏte (i rodiËe) s vyuËujÌcÌm. 
 
 
Doporu"ili!byste!tuto!z·kladnÌ!ökolu!ostatnÌm!rodi"'m,!kte Ì!sou"asn&!
vybÌrajÌ!ökolu!pro!svÈ!dÌt&? 

 
 
BavÌte!se!doma!se!synem/dcerou!o!jÌdle!v!Zä? 

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 45,60% 1145

SpÌöe ano 42,73% 1073

SpÌöe ne 8,76% 220

RozhodnÏ ne 2,91% 73

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Ano, kaûd˝ den 59,90% 1504

ObËas 36,44% 915

Ne 3,66% 92

x

x
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Jste!spokojeni!se!skladbou!jÌdelnÌ"ku!ve!ökole?  

 
 
Jste!spokojeni!s!provoznÌ!dobou!ökolnÌ!druûiny?  

 
 
Jak!vnÌm·te!pouûÌv·nÌ!mobilnÌho!telefonu!ve!ökole?  

 
 
Do!kterÈ!t Ìdy!uvaûujete!o!doprov·zenÌ!dÌt&te!do!ökoly?  

 
 
  

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 19,16% 481

SpÌöe ano 49,98% 1255

SpÌöe ne 21,43% 538

RozhodnÏ ne 9,44% 237

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 57,75% 1450

SpÌöe ano 38,27% 961

SpÌöe ne 2,75% 69

RozhodnÏ ne 1,23% 31

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

NezajÌm· mÏ to 0,48% 12

NevadÌ mi to v˘bec 4,06% 102

NevadÌ mi to, ale s p¯esn˝mi pravidly 61,25% 1538

Zak·zal bych to 34,21% 859

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Do 1. t¯Ìdy 19,55% 491

Do 2. t¯Ìdy 27,04% 679

Do 3. t¯Ìdy 31,98% 803

Do 4. t¯Ìdy 12,27% 308

Do 5. t¯Ìdy 5,46% 137

I na druhÈm stupni 3,70% 93
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Metodika 
Ve statut·rnÌm mÏstÏ Pardubice byl v roce 2019 proveden pr˘zkum spokojenosti rodiË˘, 
s mate¯skou ökolou, kterou jejich dÌtÏ navötÏvuje. CÌlem pr˘zkumu bylo zjistit aktu·lnÌ stav 
ökolstvÌ a vytvo¯it analytickou z·kladnu pro tvorbu koncepce rozvoje ökolstvÌ. 

Pr˘zkum mezi rodiËi Mä si kladl za cÌl: 

! zjistit spokojenost rodiË˘ se ökolou, kterou jejich dÌtÏ/ dÏti navötÏvujÌ; 
! zÌskat zpÏtnou vazbu; 
! pouk·zat na z·jem mÏsta o n·zory rodiË˘, jejichû dÏti navötÏvujÌ Mä a ochotu 

s nimi p¯i budoucÌm rozvoji spolupracovat; 
! zÌskat n·vrhy na zlepöenÌ. 

Metodika!sb&ru!dat 
Jako nejvhodnÏjöÌ metoda sbÏru dat bylo zvoleno öet¯enÌ formou dotaznÌku v elektronickÈ 
podobÏ. Snahou bylo zp¯Ìstupnit tento dotaznÌk co nejvyööÌmu poËtu rodiË˘ dÏtÌ 
mate¯sk˝ch ökol z¯izovan˝ch statut·rnÌm mÏstem Pardubice. K  formÏ oslovenÌ rodiË˘ byl 
zvolen osobnÌ kontakt s rodiËi a informace na webov˝ch str·nk·ch organizace, kde byl 
umÌstÏn odkaz na dotaznÌk. 

Pr˘zkum mezi rodiËi dÏtÌ navötÏvujÌcÌ Mä  probÌhal od 18.11.2019 do 27.11.2019. 

N·vrh!dotaznÌku 
DotaznÌk byl sestaven tak, aby umoûÚoval zjistit, jak jsou rodiËe spokojeni s mate¯skou 
ökolou, do kterÈ doch·zÌ jejich dÌtÏ/dÏti, jak vnÌmajÌ komunikaci, spolupr·ci s mate¯skou 
ökolou nebo jak˝ majÌ n·zor na jÌdelnÌËek. 

Struktura ot·zek byla n·sledujÌcÌ: 

! identifikace mate¯skÈ ökoly; 
! faktory rozhodujÌcÌ o v˝bÏru mate¯skÈ ökoly; 
! zp˘sob dopravy dÏtÌ do mate¯skÈ ökoly; 
! informovanost o dÏnÌ v mate¯skÈ ökole a vnÌm·nÌ vz·jemnÈ kvality komunikace; 
! spokojenost s krouûky v mate¯skÈ ökole a rozsahem provoznÌ doby; 
! skladba jÌdelnÌËku a n·zory dÌtÏte nebo dÏtÌ na jÌdlo v mate¯skÈ ökole; 
! z·jmu podÌlet se na dÏnÌ v mate¯skÈ ökole. 

Kaûd· ot·zka je hodnocena jednotlivÏ dle poËtu odpovÏdÌ a procentu·lnÌho podÌlu, kter˝ je 
vykreslen v grafe na pravÈ stranÏ. Vöechny koment·¯e poskytnutÈ respondenty jsou 
uvedeny pod danou ot·zkou v modrÈm poli. 

V˝b&r!a!zapojenÌ!do!pr'zkumu 
V r·mci v˝zkumu bylo za rodiËe, jejichû dÌtÏ navötÏvuje mate skou!ökolu zodpovÏzeno 
celkem 1158 dotaznÌk˘. Je nutnÈ zmÌnit, ûe nÏkter˝ respondent m˘ûe mÌt vÌce dÏtÌ, kterÈ 
navötÏvujÌ mate¯skou ökolu, no moûnost vyplnit dotaznÌk mÏl kaûd˝ respondent jenom 
jednou.  

Pro zachov·nÌ anonymity respondent˘ byly dotaznÌky zpracov·ny bez uvedenÌ jak˝chkoliv 
osobnÌch ˙daj˘. Respondenti vyplÚovali dotaznÌk vûdy pomocÌ v˝bÏru z nabÌzen˝ch variant 
odpovÏdÌ, v dotaznÌku byla zabezpeËena moûnost plnÏ projevit svoji mÌru spokojenosti 
a n·zor na vybran· tÈmata. 

P¯i volbÏ vhodn˝ch distribuËnÌch kan·l˘ se p¯ihlÌûelo p¯edevöÌm k tomu, aby byl dotaznÌk 
zp¯ÌstupnÏn co nejvyööÌmu poËtu rodiË˘ a proces vyplÚov·nÌ dotaznÌku co nejjednoduööÌ. 
Vzhledem k formÏ sbÏru dat nebylo zcela moûnÈ zajistit vyv·ûenÌ poËtu respondent˘ 
z hlediska jednotliv˝ch mate¯sk˝ch ökol. 
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VyhodnocenÌ dotaznÌku!spokojenosti!rodi"' 
s mate sk˝mi!ökolami 
 
 
N·zev!mate skÈ!ökoly,!kterou!Vaöe!dÌt&!navöt&vuje  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Mä »ty¯lÌstek Pardubice, N·rodnÌch hrdin˘ 8 2,33% 27

Mä Doubek Pardubice - SvÌtkov a L·ny na D˘lku 3,28% 38

Mä Duha Pardubice - Popkovice a StarÈ »Ìvice 7,34% 85

Mä Kamar·d Pardubice, TeplÈho 2100 3,37% 39

Mä KamÌnek Pardubice, Ke Kamenci 1601 4,32% 50

Mä KlubÌËko Pardubice - Polabiny, Grusova 448 3,63% 42

Mä KonÌËek Pardubice, Bulharsk· 119 3,54% 41

Mä Kor·lek Pardubice, Rumunsk· 90 4,23% 49

Mä KytiËka Pardubice, Gebauerova 1691 5,53% 64

Mä Mot˝lek Pardubice, Josefa Ressla 1992 3,97% 46

Mä Pardubice - Draûkovice 146 2,25% 26

Mä Pardubice - Dubina, Erno Koöù·la 991 1,21% 14

Mä Pardubice - Hostovice 30 0,09% 1

Mä Pardubice - JesniË·nky, Raisova 226 0,43% 5

Mä Pardubice - Ohrazenice, äkolsk· 225 3,97% 46

Mä Pardubice - Polabiny, BroûÌkova 450 6,39% 74

Mä Pardubice - Polabiny, Mlad˝ch 158 5,09% 59

Mä Pardubice - Polabiny, Odbor·¯˘ 345 4,06% 47

Mä Pardubice - Rosice nad Labem, Prokopa HolÈho 160 1,64% 19

Mä Pardubice, Beneöovo n·mÏstÌ 2115 5,79% 67

Mä Pardubice, K Polabin·m 626 5,96% 69

Mä Pardubice, Na T¯Ìsle 70 3,37% 39

Mä Pardubice, n·b¯eûÌ Z·vodu mÌru 1961 3,54% 41

Mä Pardubice, PospÌöilovo n·mÏstÌ 1692 5,18% 60

Mä Pardubice, Wintrova II 579 2,25% 26

Mä Pastelka Pardubice - Polabiny, Rosick· 157 1,12% 13

Mä SlunÌËko Pardubice, GorkÈho 1521 0,95% 11

Mä SrdÌËko Pardubice, LuÔka Matury 653 3,20% 37

Mä ZvoneËek Pardubice - Polabiny, SluneËnÌ 284 0,52% 6

Zä a Mä Pardubice, A. Krause 2344 0,26% 3

Zä a Mä, Pardubice - PardubiËky, Kyjevsk· 25 1,21% 14
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KterÈ!faktory!rozhodovaly!o!v˝b&ru!mate skÈ!ökoly,!pro!vaöe!dÌt&?  

 
 
MyslÌte!si,!ûe!Pardubice!majÌ!dostatek!kvalitnÌch!mate sk˝ch!ökol? 

 
 
Jak!Vaöe!dÌt&!dopravujete!do!ökoly? 

 
 
JinÈ!koment·  

R·no autem, odpoledne pÏöky 

R·no autem, odpoledne pÏöky nebo na kole. 

MHD nebo na kole podle poËasÌ... 

Kombinujeme auto a kolo. 

PÏsky (pozn. jedn· se o Mä v NemoöicÌch) 

Podle okolnostÌ, poËasÌ... na kole, autobusem, vyjÌmeËnÏ autem 

Autem, pÏöky i na kole - z·leûÌ na okolnostech a poËasÌ 

r˘znÏ: MHD, autem, na kole 

dle poËasÌ: auto, kolo, pÏöky 

Kombinace auta a MHD 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

NemÏli jsme v podstatÏ jinou volbu 7,43% 86

PovÏst mate¯skÈ ökoly 40,93% 474

InovativnÌ vzdÏl·vacÌ metody (waldorfsk·, montessori, ...) 6,74% 78

NabÌdka z·jmov˝ch aktivit (krouûk˘) v mate¯skÈ ökole 17,70% 205

äli tam kamar·di 7,77% 90

äkola je blÌzkosti naöeho bydliötÏ 69,95% 810

äkola je na trase do naöeho zamÏstn·nÌ 20,12% 233

DoporuËenÌ i jin˝ch rodiË˘ 23,75% 275

Sourozenec v mate¯skÈ ökole 19,86% 230

Dojem z osobnÌ n·vötÏvy 39,21% 454

Dobr· dostupnost (infastruktura) ke ökole 16,49% 191

DÈlka provozu 10,71% 124

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 12,00% 139

SpÌöe ano 70,73% 819

SpÌöe ne 14,51% 168

RozhodnÏ ne 2,76% 32

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Autem 38,43% 445

MHD 4,75% 55

Autobusem/vlakem 0,35% 4

PÏöky 49,31% 571

Na kole 5,44% 63

JinÈ 1,73% 20
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nenÌ moûnÈ vybrat jednu odpovÏÔ, jednou jedeme autem, jindy pÏöky, MHD i na kole. 
Z·leûÌ na poËasÌ a takÈ na tom, jak pospÌch·me 
pÏöky, kolo, nep¯ÌznivÈ poËasÌ auto (kv˘li dopravenÌ se do zamÏstn·nÌ) 

kaûd˝ den jinak 

Autem i pÏöky 
ot·zka 2 - nebylo moûno vepsat variantu: 1 dÌtÏ mi p¯ijali na DubinÏ, druhÈ 2letÈ ne, 
chtÏla jsem je mÌt v 1 Mä, ot·zka 4 - autem, pak chodÌm na MMP pÏöky :-) 

dle poËasÌ kolo nebo auto 

KombinacÌ auto, mhd, kolo. 

v p¯ÌznivÈm poËasÌ na kole, jinak pÏöky 

v z·vislosti na poËasÌ a roËnÌm obdobÌ buÔ na kole nebo MHD p¯ÌpadnÏ autem 
 
 
Do!mate skÈ!ökoly!chodÌ!dÌt& 

 
 
Jste!dostate"n&!informov·ni!o!d&nÌ!v!mate skÈ!ökole?  

 
 
Jak!dost·v·te!informace!z!mate skÈ!ökoly?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi r·do 45,34% 525

R·do 48,79% 565

Nerado 5,09% 59

NevÌm 0,78% 9

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 61,40% 711

SpÌöe ano 33,85% 392

SpÌöe ne 4,49% 52

RozhodnÏ ne 0,26% 3

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Prost¯ednictvÌm dÏtÌ 38,77% 449

Od ¯editelky 28,84% 334

Od uËitelek 82,12% 951

Od nepedagogick˝ch pracovnÌk˘ 5,44% 63

Na webu ökolky 68,74% 796

E-mailovou komunikacÌ 32,04% 371

Na n·stÏnce ökolky 88,26% 1022

Ve ökolnÌm zpravodaji 4,49% 52

Na spoleËn˝ch sch˘zk·ch s rodiËi 48,19% 558
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M'ûete!jako!rodi"!konzultovat!s!u"iteli!z·leûitosti!t˝kajÌcÌ!se!vaöeho!
dÌt&te? 

 
 
VnÌm·te!kvalitu!komunikace!mezi!d&tmi!a!pedagogy!ve!ökolce!jako!
profesion·lnÌ? 

 
 
VnÌm·te!kvalitu!komunikace!mezi!pedagogy!ökolky!a!rodi"i!jako!
respektujÌcÌ,!partnerskou!a!profesion·lnÌ?  

 
 
MyslÌte,!ûe!m·te,!jako!rodi"e,!re·lnou!moûnost!podÌlet!se!na!chodu!
mate skÈ!ökoly!a!jejÌ!budoucnosti? 

 
 
MyslÌte!si,!ûe!je!vaöe!mate sk·!ökola!otev en·!k!p ipomÌnk·m!od!
rodi"'? 

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 80,57% 933

SpÌöe ano 17,36% 201

SpÌöe ne 2,07% 24

RozhodnÏ ne 0,00% 0

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 59,24% 686

SpÌöe ano 36,96% 428

SpÌöe ne 3,20% 37

RozhodnÏ ne 0,60% 7

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 59,07% 684

SpÌöe ano 35,06% 406

SpÌöe ne 5,27% 61

RozhodnÏ ne 0,60% 7

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 14,59% 169

SpÌöe ano 47,58% 551

SpÌöe ne 33,59% 389

RozhodnÏ ne 4,23% 49

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 36,61% 424

SpÌöe ano 50,09% 580

SpÌöe ne 11,23% 130

RozhodnÏ ne 2,07% 24

x
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Jste!spokojeni!s!rozsahem!provoznÌ!doby!mate skÈ!ökoly?  

 
 
Jste!spokojeni!s!nabÌdkou!krouûk'!v!mate skÈ!ökole?!(Krouûky!
probÌhajÌ!v!odpolednÌch!hodin·ch) 

 
 
O!kterÈ!krouûky!byste!m&li!z·jem,!kdyby!se!v!mate skÈ!ökole!
odpoledne!otev ely? 

 
 
JinÈ!koment·  

logopedie 

Plav·nÌ 

nemohu posoudit, nejmenöÌ krouûek nemajÌ. jinak cizÌ jazyk, nebo plav·nÌ 
M·me z·jem o DOPOLEDNÕ krouûky! Odpoledne m· dÌtÏ krouûky mimo ökolku nebo s 
nÌm chceme tr·vit Ëas my rodiËe. P¯esunutÌ dopolednÌch krouûk˘ na odpoledne n·s 
rozzlobilo. Ve ökolce by mÏly b˝t krouûky dopoledne. 

NabÌdku i pro chlapce 

kreslenÌ a malov·nÌ 

FlÈtna 

kurz bruslenÌ na ledÏ 

Plav·nÌ i v niûöÌch roËnÌcÌch neû aû v p¯edökol·cÌch, bruslenÌ (v lÈtÏ in-line), lyûov·nÌ 

grafomotofika pro p¯edökolnÌ dÏti 

JÌzda na koleËkov˝ch bruslÌ a zimnÌch bruslÌ 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 65,89% 763

SpÌöe ano 28,41% 329

SpÌöe ne 4,58% 53

RozhodnÏ ne 1,12% 13

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 34,02% 394

SpÌöe ano 46,80% 542

SpÌöe ne 14,25% 165

RozhodnÏ ne 4,92% 57

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

V˝uka na hudebnÌ n·stroje 34,72% 402

TaneËnÌ krouûek 37,56% 435

Dramatick˝ krouûek 14,94% 173

PohybovÈ aktivity 55,44% 642

CizÌ jazyk 33,68% 390

V˝tvarn˝ krouûek 28,76% 333

Keramika 19,78% 229

JinÈ 4,15% 48

Nepoûadujeme krouûek v mate¯skÈ ökole 11,49% 133
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m·me dostateËnou nabÌdku, jsme spokojeni 

lyûa¯sk˝ kurz 

VÏtöina v˝öe uveden˝ch krouûek je v Mä KamÌnek k dispozici 

Vöechno co pot¯ebujeme tak m·me (-: angliËtina, lyûov·nÌ, plav·nÌ. 

Z pohybov˝ch aktivit lyûov·nÌ 

NÏmËina 

Lyûov·nÌ 

bruslenÌ, lyûov·nÌ, tenis 

logopedickÈ krouûky.MÌËovÈ hry.krouûek matematiky, 

AngliËtina 

Florbal 

SportovnÌ vöestranost 

zpÌv·nÌ, p¯ÌrodovÏdn˝ krouûek v terÈnu 

dÏtsk· jÛga 
M·me jiû krouûky ve ökolce, kterÈ uv·dÌte (angliËtina, keramika, byla i v˝˙ka na hudebnÌ 
n·stroj) 
sportovnÌ krouûky (ve ökolce jiû majÌ) 

krouûk˘ m·me dostateËnÏ 

technickÈ se zamÏ¯enÌm na p¯ÌrodnÌ vÏdy 

technick· tÈmatika 

Technicky a kutilsky zamÏ¯enÈ krouûky 

florbal, fotbal 

O vöechny, o kterÈ dÌtÏ samo projevÌ z·jem. 

mame dostatek krouzku 
NabÌdka z·jmov˝ch krouûk˘ v Mä Doubek je pro n·s, jiû nynÌ vyhovujÌcÌ. Velmi oceÚuji 
rozöÌ¯enÌ logopedick˝ch cviËenÌ /nenÌ krouûek, nenÌ zpoplatnÏn/. Kdyby tato cviËenÌ 
nebyla, mÏla bych z·jem o krouûek Logopedick˝. 
Experiment·lnÌ pokusy 

joga pro deti 

p¯ÌrodovÏdn˝ krouûek ( 

technickÈ jako hodinov˝ manûel, oprava, instalace, ˙drûba nÏco takovÈho 

nevÌm 
 
 
Jak!velkou!"·stku!byste!byli!ochotni!ro"n&!zaplatit!za!krouûek?  

 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Do 500 kË 10,28% 119

Do 1000 KË 49,74% 576

Do 3000 KË 28,93% 335

VÌce neû 3000 KË 3,54% 41

Nepoûadujeme krouûek v mate¯skÈ ökole 7,51% 87
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KterÈ!d'vody!by!v·s!vedly!k!tomu,!abyste!uvaûovali!o!p echodu!vaöeho!
dÌt&te!na!jinou!mate skou!ökolu?!(m'ûete!vybrat!vÌce!moûnostÌ) 

 
 
Doporu"ili!byste!Vaöi!mate skou!ökolu!ostatnÌm!rodi"'m,!kte Ì!
sou"asn&!vybÌrajÌ!ökolu!pro!svÈ!dÌt&?  

 
 
Co!pro!v·s!znamen·!mate sk·!ökola!ve!vztahu!na!vaöe!d&ti?!(m'ûete!
vybrat!vÌce!moûnostÌ) 

 
 
BavÌte!se!doma!se!synem/dcerou!o!jÌdle!v!Mä?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

LepöÌ dostupnost/doprava 17,70% 205

LepöÌ povÏst mate¯skÈ ökoly 11,57% 134

LepöÌ vybavenost mate¯skÈ ökoly 11,31% 131

VÏtöÌ moûnosti v˝bÏru krouûk˘ v odpolednÌch hodin·ch 8,46% 98

DoporuËenÌ jin˝ch rodiË˘ 6,13% 71

P¯·nÌ samotnÈho dÌtÏte 48,62% 563

äpatnÈ vztahy s uËiteli na souËasnÈ ökolce 75,65% 876

JinÈ 10,62% 123

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 65,72% 761

SpÌöe ano 28,32% 328

SpÌöe ne 4,15% 48

RozhodnÏ ne 1,81% 21

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

HlÌd·nÌ dÏtÌ 34,11% 395

UËitelky mÏ zastoupÌ ve v˝chovÏ 10,71% 124

UËitelky douËÌ, co nestihnu 13,56% 157

Spr·vn· p¯ipravenost pro z·kladnÌ ökolu 72,45% 839

Kontakt s vrstevnÌky 94,21% 1091

Srovn·nÌ s vrstevnÌky 23,75% 275

DostaËujÌcÌ nabÌdka krouûk˘ v dobÏ, kdy jsem v pr·ci 17,18% 199

Odborn· pomoc ñ rada pedagoga 43,09% 499

Zprost¯edkov·nÌ pomoci s dalöÌmi odborn˝mi pracoviöti 27,20% 315

Je partnerem pro v˝chovu a vzdÏl·v·nÌ 74,96% 868

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Ano, kaûd˝ den 78,24% 906

ObËas 20,64% 239

Ne 1,12% 13

x

x
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Jste!spokojeni!se!skladbou!jÌdelnÌ"ku!ve!vaöÌ!mate skÈ!ökole?  

 
 
M·te!z·jem!podÌlet!se!jako!rodi"!na!d&nÌ!v!mate skÈ!ökole!(nap .!
pomoc!s!˙pravami!zahrady!apod)? 

 
 
  

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

RozhodnÏ ano 47,32% 548

SpÌöe ano 41,80% 484

SpÌöe ne 6,30% 73

RozhodnÏ ne 4,58% 53

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Ano, uû m·m tu moûnost 18,48% 214

RozhodnÏ ano 21,33% 247

SpÌöe ano 39,98% 463

SpÌöe ne 18,57% 215

RozhodnÏ ne 1,64% 19
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Metodika 
Ve statut·rnÌm mÏstÏ Pardubice byl v roce 2019 proveden pr˘zkum spokojenosti û·k˘ od 
5. do 9. t¯Ìdy navötÏvujÌcÌch z·kladnÌ ökoly, jejichû z¯izovatelem je statut·rnÌ mÏsto 
Pardubice. CÌlem pr˘zkumu bylo zjistit aktu·lnÌ stav ökolstvÌ a vytvo¯it analytickou 
z·kladnu pro tvorbu koncepce rozvoje ökolstvÌ. 

Pr˘zkum mezi û·ky si kladl za cÌl:  

! zjistit vnÌm·nÌ ökoly oËima dÏtÌ;  
! zÌskat zpÏtnou vazbu na vnÌm·nÌ v˝uky;  
! pouk·zat na z·jem mÏsta o n·zory dÏtÌ a ochotu s nimi p¯i budoucÌm rozvoji 

spolupracovat. 
Metodika!sbÏru dat 
Jako nejvhodnÏjöÌ metoda sbÏru dat bylo zvoleno öet¯enÌ formou dotaznÌku v elektronickÈ 
podobÏ. Snahou bylo zp¯Ìstupnit tento dotaznÌk co nejvyööÌmu poËtu û·k˘ od 5. do 9. t¯Ìdy 
z·kladnÌch ökol z¯izovan˝ch statut·rnÌm mÏstem Pardubice. K  formÏ oslovenÌ û·k˘ byla 
zvolena informace od ¯editel˘ a uËitel˘ ökol k vyplnÏnÌ dotaznÌku. V˝razn˝ poËet 
respondent˘ vyplnil dotaznÌk ve vyuËovacÌ hodinÏ v˝poËetnÌ techniky, protoûe nÏkte¯Ì û·ci 
nemusÌ disponovat v˝poËetnÌ technikou v dom·cnosti nebo b˝t v˝poËetnÏ zdatnÌ tento 
dotaznÌk sami vyplnit. PozitivnÌ str·nkou byla snaha samotn˝ch ¯editel˘ a uËitel˘ zapojit 
û·ky do pr˘zkumu.  

Pr˘zkum mezi probÌhal od 18.11.2019 do 29.11.2019. 

N·vrh!dotaznÌku 
DotaznÌk byl sestaven tak, aby umoûÚoval zjistit, jak jsou û·ci 5. aû 9. t¯Ìdy spokojeni 
se z·kladnÌ ökolou, kterou navötÏvujÌ, co na v˝uce a uËitelÌch oceÚujÌ nebo jakÈ vnÌmajÌ 
p¯ek·ûky ve v˝uce. DotaznÌk obsahoval 24 ot·zek, kaûd· ot·zka mÏla vÌce moûnostÌ 
v˝bÏru. Ot·zky t˝kajÌcÌ se spokojenosti, n·zor˘ na kvalitu v˝uky apod. byly zn·mkov·ny 
formou smajlÌk˘ v bodovÈm rozpÏtÌ 1 aû 5. Tedy formou, kter· odpovÌd· zn·mkov·nÌ 1 aû 
5 jako ve ökole. DalöÌ ot·zky byly formulov·ny jako uzav¯enÈ s moûnostÌ v˝bÏr˘ 
jednotliv˝ch odpovÏdÌ a 3 ot·zky byly formulov·ny jako otev¯enÈ. 

Struktura ot·zek byla n·sledujÌcÌ:  

! identifikace z·kladnÌ ökoly, pohlavÌ a t¯Ìdy, kterou respondent navötÏvuje;  
! hodnocenÌ uËitel˘, jejich pr·ci, snahu a zp˘sob v˝uky ve ökole;  
! vnÌm·nÌ vztahu mezi spoluû·ky a uËiteli;  
! n·zor na prost¯edÌ ve ökole, bezpeËnost a jÌdlo ve ökolnÌ jÌdelnÏ;  
! oblÌbenÈ p¯edmÏty a Ëinnosti ve v˝uce;  
! v˝bÏr p¯ek·ûek k dosaûenÌ dobr˝ch v˝sledk˘ ve ökole;  
! n·zory na oblÌbenÈ uËitele a jejich vlastnosti, ökolu;   
! n·vrh, co by respondenti ve ökole zmÏnili. 

Kaûd· ot·zka je hodnocena jednotlivÏ dle poËtu odpovÏdÌ a procentu·lnÌho podÌlu, kter˝ 
je vykreslen v grafu na pravÈ stranÏ. Vöechny koment·¯e poskytnutÈ respondenty jsou 
uvedeny pod danou ot·zkou v modrÈm poli. 

V˝bÏr!a!zapojenÌ!do!pr˘zkumu 
V r·mci v˝zkumu bylo za û·ky z·kladnÌch!ökol!zodpovÏzeno celkem 4102 dotaznÌk˘. 
CÌlovou skupinu tvo¯ili û·ci 5. aû 9 t¯Ìd z·kladnÌch ökol z¯izovan˝ch statut·rnÌm mÏstem 
Pardubice.  

Pro zachov·nÌ anonymity respondent˘ byly dotaznÌky zpracov·ny bez uvedenÌ jak˝chkoliv 
osobnÌch ˙daj˘. Respondenti vyplÚovali dotaznÌk vûdy pomocÌ v˝bÏru z nabÌzen˝ch variant 
odpovÏdÌ, v dotaznÌku byla zabezpeËena moûnost plnÏ projevit svoji mÌru spokojenosti 
a otev¯en˝ n·zor na vybran· tÈmata. 
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CelkovÈ!vyhodnocenÌ - û·ci!5.!aû!9.!t¯Ìd. 
 
 
V˝bÏr!ökoly,!kam!chodÌö 

 
 
J sem 

 
 
Jsem!û·kynÌ/ û·kem 

 
 
Jsi!r·da/ r·d,!ûe!m˘ûeö!chodit!pr·vÏ!do!tÈhle!ökoly?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Zä a Mä Pardubice, A. Krause 2344 0,41% 17

Zä a Mä, Pardubice-PardubiËky, Kyjevsk· 25 0,54% 22

Zä Pardubice, Beneöovo n·mÏstÌ 590 6,31% 259

Zä Pardubice, Bratranc˘ Veverkov˝ch 866 7,68% 315

Zä Pardubice, Josefa Ressla 2258 6,73% 276

Zä Pardubice, n·b¯eûÌ Z·vodu mÌru 1951 5,24% 215

Zä Pardubice, StaÚkova 128 8,50% 349

Zä Pardubice, ätef·nikova 448 6,02% 247

Zä Pardubice-Dubina, Erno Koöù·la 870 6,82% 280

Zä Pardubice-Ohrazenice, Trnovsk· 159 5,48% 225

Zä Pardubice-Polabiny, DruûstevnÌ 305 9,58% 393

Zä Pardubice-Polabiny, npor. Eli·öe 344 10,14% 416

Zä Pardubice-Polabiny, Prodlouûen· 283 6,51% 267

Zä Pardubice-Spo¯ilov, Kotkova 1287 4,19% 172

Zä Pardubice-Stud·nka, Pod Zahradami 317 8,87% 364

Zä Pardubice-SvÌtkov, äkolnÌ 748 5,75% 236

Zä Waldorfsk· Pardubice, GorkÈho 867 1,24% 51

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

dÌvka 47,83% 1963

chlapec 52,17% 2141

x

x

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

5. t¯Ìdy 23,98% 984

6. t¯Ìdy 19,66% 807

7. t¯Ìdy 20,20% 829

8. t¯Ìdy 18,01% 739

9. t¯Ìdy 18,15% 745

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

UrËitÏ ano 41,96% 1722

SpÌöe ano 39,62% 1626

NevÌm 13,55% 556

SpÌöe ne 3,09% 127

UrËitÏ ne 1,78% 73



M˘ûeö!ve!ökole!uplatnit!svÈ!z·jmy,!z·liby!a!schopnosti?  

 
 
SnaûÌ!se!uËitelÈ!o!to,!aby!pro!v·s!uËenÌ!bylo!zajÌmavÈ?  

 
 
Co!v!pr·ci!uËitel˘!a!ökoly!nejvÌce!oceÚujeö,!co!se!v!souËasnÈ!dobÏ!nejvÌce!da¯Ì?  

 
 
Kolik!hvÏzdiËek!bys!udÏlil/ a!ökole!za!kvalitu!jejÌ!v˝uky?  

 
 
MyslÌö!si,!ûe!vztahy!mezi!spoluû·ky!ve!vaöÌ!t¯ÌdÏ!jsou!dobrÈ,!ûe!si!neubliûujete!a!
rozumÌte!si?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

UrËitÏ ano 23,76% 975

SpÌöe ano 38,62% 1585

NevÌm 22,78% 935

SpÌöe ne 9,97% 409

UrËitÏ ne 4,87% 200

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

UrËitÏ ano 34,21% 1404

SpÌöe ano 35,04% 1438

NevÌm 18,81% 772

SpÌöe ne 7,92% 325

UrËitÏ ne 4,02% 165

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

DobrÈ v˝sledky û·k˘ v soutÏûÌch 27,07% 1111

Prezentace ökoly na ve¯ejnosti 21,25% 872

äkola a uËitelÈ vyuûÌvajÌ modernÌ technologie a n·stroje 38,23% 1569

UËitelÈ se snaûÌ zaujmout a nadchnout û·ky 38,21% 1568

UËitelÈ vytv·¯ejÌ p¯·telskou atmosfÈru ve t¯ÌdÏ 37,01% 1519

VzdÏl·v·nÌ uËitel˘ ñ zajÌmajÌ se o novÈ trendy 16,45% 675

UËitelÈ se snaûÌ st·le zlepöovat prost¯edÌ ökoly 39,08% 1604

V p¯ÌpadÏ problÈmu se m˘ûeö s d˘vÏrou na nÏkoho obr·tit 42,40% 1740

NevÌm 18,71% 768

JinÈ 4,19% 172

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Velmi spokojen 3,00% 123

SpÌöe spokojen 6,38% 262

Neutr·lnÌ postoj 25,51% 1047

SpÌöe nespokojen 46,30% 1900

Velmi nespokojen 18,81% 772

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

UrËitÏ ano 24,81% 1018

SpÌöe ano 38,52% 1581

NevÌm 20,98% 861

SpÌöe ne 11,01% 452

UrËitÏ ne 4,68% 192



CÌtÌö!se!ve!svÈ!ökole!bezpeËnÏ?  

 
 
ChovajÌ!se!tvÌ!spoluû·ci!k!uËitel˘m!pÏknÏ!a!s!˙ctou?  

 
 
MyslÌö!si,!ûe!m·ö!vûdy!moûnost!zlepöit!si!öpatnou!zn·mku?  

 
 
LÌbÌ!se!ti!ökolnÌ!prost¯edÌ!ve!tvÈ!ökole?  

 
 
Chutn·!ti!jÌdlo!ve!ökolnÌ!jÌdelnÏ?  

 
 
BavÌö!se!doma!s!rodiËi!o!jÌdle!ze!ökolnÌ!jÌdelny?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

UrËitÏ ano 42,71% 1753

SpÌöe ano 36,18% 1485

NevÌm 13,38% 549

SpÌöe ne 4,95% 203

UrËitÏ ne 2,78% 114

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

UrËitÏ ano 13,45% 552

SpÌöe ano 33,14% 1360

NevÌm 29,19% 1198

SpÌöe ne 16,81% 690

UrËitÏ ne 7,41% 304

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

UrËitÏ ano 32,50% 1334

SpÌöe ano 36,96% 1517

NevÌm 18,30% 751

SpÌöe ne 8,82% 362

UrËitÏ ne 3,41% 140

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

UrËitÏ ano 34,31% 1408

SpÌöe ano 41,98% 1723

NevÌm 15,11% 620

SpÌöe ne 5,70% 234

UrËitÏ ne 2,90% 119

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

UrËitÏ ano 9,97% 409

SpÌöe ano 22,12% 908

NevÌm 26,12% 1072

SpÌöe ne 21,47% 881

UrËitÏ ne 20,32% 834

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Ano, kaûd˝ den 23,81% 977

ObËas 58,07% 2383

Ne 18,13% 744

x

x



MyslÌö!si,!ûe!je!vhodnÈ!pouûÌvat!ve!ökole!mobilnÌ!telefon?  

 
 
Co!ti!nejvÌce!p¯ek·ûÌ!k!tomu,!abys!dosahoval( a) !lepöÌch!v˝sledk ?̆  

 
 
KterÈ!Ëinnosti!ve!v˝uce!ti!p¯ipadajÌ!nejzajÌmavÏjöÌ,!nejvÌce!tÏ!bavÌ?  

 
 
Co!ve!ökole!nejvÌc!oceÚujeö?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Ano, bez omezenÌ 19,03% 781

Jen o p¯est·vk·ch 62,13% 2550

V˘bec 18,84% 773

x

x

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Nechce se mi uËit 39,50% 1621

UËivo je pro mÏ moc n·roËnÈ 22,12% 908

Situace v naöÌ rodinÏ nenÌ nejlepöÌ 7,77% 319

Vysok˝ poËet û·k˘ ve t¯ÌdÏ 9,06% 372

NÏkte¯Ì û·ci ve t¯ÌdÏ naruöujÌ vyuËov·nÌ 52,58% 2158

NerozumÌm v˝kladu uËiva od uËitele 28,58% 1173

äpatnÈ vztahy s nÏkter˝mi uËiteli 21,86% 897

NevÌm 11,70% 480

Nic mi nep¯ek·ûÌ, jsem spokojen˝/· se sv˝mi v˝sledky 15,42% 633

JinÈ 5,68% 233

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

PraktickÈ Ëinnosti, pokusy 49,73% 2041

Pr·ce ve dvojicÌch 51,10% 2097

Pr·ce ve skupin·ch 61,16% 2510

Vyhled·v·nÌ informacÌ v textech, na internetu 26,88% 1103

Projekty 40,62% 1667

Samostatn· pr·ce s uËebnicemi, pracovnÌmi listy, apod. 9,33% 383

Nic z toho ñ vyhovuje mi klasick˝ v˝klad uËitele 5,90% 242

NevÌm 6,60% 271

JinÈ 5,38% 221

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Akce, kterÈ ökola po¯·d· ñ exkurze, soutÏûe, apod. 63,91% 2623

Z·jmovÈ krouûky 18,45% 757

Vzhled a vybavenÌ budovy ñ je kvalitnÌ, na dobrÈ ˙rovni 30,24% 1241

Kamar·dy, spoluû·ky 64,74% 2657

UËitele ñ jsou ochotnÌ, vst¯ÌcnÌ 32,19% 1321

V˝uku ñ nauËÌme se hodnÏ novÈho 26,80% 1100

Moûnost sportovnÌho vyûitÌ 35,55% 1459

NevÌm 7,50% 308

JinÈ 2,90% 119



Co!by!bylo!pot¯eba!ve!ökole!zmÏnit,!zlepöit?  

 
 
FungujÌ!u!v·s!ve!ökole!û·kovsk·!samospr·va,!û·kovsk˝!parlament!apod.?  

 
 

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

V˝bÏr z·jmov˝ch krouûk˘ 16,30% 669

VybavenÌ ñ nedostatek pom˘cek, poËÌtaË˘, knih apod. 18,93% 777

Zp˘sob a kvalita v˝uky 27,00% 1108

Vztahy mezi û·ky ñ jsou öpatnÈ, nepom·h·me si 21,98% 902

Vztahy mezi û·ky a uËiteli 31,55% 1295

JÌdelna 55,65% 2284

NevÌm 16,15% 663

JinÈ 9,41% 386

OdpovÏÔ % Abs. Histogram Graf

Ano 91,33% 3748

Ne 8,67% 356

x

x

x
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ManaûerskÈ!shrnutÌ 

S ¯editeli z·kladnÌch ökol, mate¯sk˝ch ökol, z·kladnÌch umÏleck˝ch ökol a dÏtsk˝ch domov˘ 
byla p¯i p¯Ìleûitosti v˝jezdnÌho zased·nÌ realizov·na tzv. SWOT anal˝za. Na z·kladÏ zjiötÏnÌ 
z anal˝zy ¯editelÈ s pomocÌ moder·tor˘ sepsali pÏt opat¯enÌ pro danou cÌlovou skupinu. 
Jako poslednÌ Ëinnost provedli ¯editelÈ akËnÌ pl·n, kde si vyzkouöeli konkretizovat 
jednotlivÈ kroky a aspekty k tomu, aby opat¯enÌ mohlo b˝t zavedeno do organizace ökoly. 

Podstatou tÈto aktivity bylo nahlÈdnout na ökolstvÌ SMP jako na celek z pohled˘ hlavnÌch 
aktÈr˘ ökolstvÌ. Z toho d˘vodu bylo prvnÌm ̇ kolem ̄ editel˘ urËit tyto z·kladnÌ aktÈry/pilÌ¯e. 
Z provedenÈho pr˘zkumu vzeöly 4 nejËastÏjöÌ odpovÏdi, a to: 

! uËitelÈ/zamÏstnanci, 
! û·ci/dÏti, 
! rodiËe, 
! z¯izovatel. 

ÿeditelÈ byli n·slednÏ n·hodn˝m v˝bÏrem roz¯azeni do Ëty¯ skupin, kaûd· skupina 
p¯edstavovala jeden z pilÌ¯˘. Z d˘vodu rozdÌlnosti organizacÌ z·kladnÌch a mate¯sk˝ch ökol 
byla jeötÏ kaûd· skupina rozp˘len· na z·stupce Mä a Zä. 

Skupiny mÏly v n·sledujÌcÌch 60 minut·ch struËnÏ vystihnout silnÈ str·nky, slabÈ str·nky, 
hrozby a p¯Ìleûitosti kaûdÈ cÌlovÈ skupiny (pilÌ¯e). V˝sledky z provedenÈ anal˝zy jsou 
zobrazeny v tabulk·ch nÌûe v textu, pod kaûdou tabulkou jsou seps·na opat¯enÌ, kterÈ byly 
v r·mci anal˝zy za kaûdou cÌlovou skupinu navrûeny pro rozvoj ökolstvÌ. 

Z v˝sledk˘ anal˝zy vyplynulo, ûe by se v r·mci z·kladnÌch a mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol 
mÏl posÌlit pedagogick˝ i nepedagogick˝ person·l, hlavnÏ pro û·ky se speci·lnÌmi 
vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami. »asto se objevovaly n·vrhy ¯eöenÌ problÈm˘ pomocÌ externist˘, 
nap¯Ìklad v podobÏ pr·vnÌ pomoci. DalöÌ v˝sledky a n·vrhy opat¯enÌ byly vÌce specifickÈ 
pro kaûdou cÌlovou skupinu, viz nÌûe v textu. 
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V˝stupy 

1)!U"itelÈ/zam&stnanci 

A )!Zä 

Tabulka 1: SWOT anal˝za ñ zam!stnanci Zä (vlastnÌ data) 

SilnÈ!str·nky SlabÈ!str·nky P Ìleûitosti H rozby 

1. Motivovanost  1. NesoudnÌ rodiËe 1. MenöÌ poËet û·k˘ ve 
t¯ÌdÏ 

1. ChybÌ uËitelÈ 1. 
stupnÏ 

2. NadstandardnÌ v˝öe 
dovolenÈ 2. Prestiû povol·nÌ 

2. Psycholog a 
specializovan˝ pedagog 
ve ökole na pln˝ 
˙vazek 

2. ChybÌ kucha¯ky a 
uklÌzeËky, muûi 

3. Prost¯edÌ (modernÌ) 3. Inkluze 3. VyööÌ platy 3. ChybÌ mladÌ uËitelÈ 

4. Kolektiv Vä 
vzdÏlan˝ch lidÌ  4. Administrativa 4. Spolupr·ce se 

z¯izovatelem ITI 
4. NÌzkÈ finanËnÌ 
ohodnocenÌ 

5. DVPP 5. Vyho¯enÌ  5. Projekty EU 
5. M·lo uchazeË˘ o 
umÏnÌ technick˝ch 
p¯edmÏt˘ 

 

Na z·kladÏ provedenÈ SWOT anal˝zy doöla skupina, kter· zastupovala zamÏstnance ökol, 
k pÏti stÏûejnÌm z·vÏr˘m. ÿeditelÈ vidÌ jako podstatnÈ nav˝öit zamÏstnanc˘m platy, 
celkovÏ posÌlit poËet zamÏstnanc˘ ökol ñ pedagogy i nepedagogy, motivovat a nal·kat 
muûe do ökolstvÌ, zv˝öit prestiû ökol a zkvalitnit p¯Ìpravu û·k˘ na uËivo st¯ednÌch ökol, ¯eöit 
problematiku inkluze, tzn. snÌûit administrativnÌ z·tÏû uËitel˘m a snÌûit poËty û·k˘ ve 
t¯Ìd·ch. 

 B)!Mä 

Tabulka 2: SWOT anal˝za ñ zam!stnanci Mä (vlastnÌ data) 

SilnÈ!str·nky SlabÈ!str·nky P Ìleûitosti H rozby 

1. Vztah k pr·ci 1. Administrace 1. PracovnÌ doba 
1. Absence profese 
(˙ËetnÌ, ökolnÌch, tech. 
prac., kucha¯i..) 

2. Pevn· pracovnÌ doba 
(1 smÏna, vÌkendy) 

2. NÌzkÈ platy - 
nepedagogovÈ 2. PracovnÌ prost¯edÌ 

2. NÌzk· 
nezamÏstnanost, 
fluktulace 



© AQE advisors, a.s.  strana 4 
 

3. Dovolen· pg, 
vzdÏl·v·nÌ - odborn˝ 
r˘st 

3. Kvalifikace - rodinn˝ 
p¯ÌsluönÌk na pracoviöti 

3. Muûi - z·jem o 
profesi 

3. ⁄roveÚ vzdÏl·v·nÌ 
budoucÌm uË. 

4. Jistota zamÏstn·nÌ 4. Feminizace  4. Mentroring - 
¯editelstvÌ 4. Finance 

5. ObÏdy 5. Z·stupy 5. Uv·dÏnÌ uË. do praxe 5. FunkËnÌ obdobÌ ¯ed. 6 
let 

 

Z pohledu zamÏstnanc˘ Mä, podobnÏ jako u zamÏstnanc˘ z·kladnÌch ökol, je dle 
provedenÈ anal˝zy je pot¯eba nav˝öit zamÏstnanc˘m platy, zde hlavnÏ nepedagog˘m, 
posÌlit poËet zamÏstnanc˘ nepedagog˘, motivovat a nal·kat muûe do ökolstvÌ a zv˝öit 
kvalitu pedagog˘. Problematick· se zd· b˝t velk· administrativnÌ z·tÏû uËitel˘, tedy 
vyvst·v· pot¯eba nalÈzt opat¯enÌ, kterÈ by pomohlo k jejÌmu snÌûenÌ. PomocÌ pro uËitele a 
celkovÏ pro chod organizace shled·vajÌ ¯editelÈ v pr·vnÌm poradenstvÌ. 

 

2) !é¡CI / D$TI  

A) !Zä 

Tabulka 3: SWOT anal˝za ñ û·ci Mä (vlastnÌ data) 

SilnÈ!str·nky SlabÈ!str·nky P Ìleûitosti H rozby 

1. Jazykov· vybavenost 1. VÏtöÌ z·tÏû v˝chovn· 
ñ suplov·nÌ rodiny 

1. N·stroje pro kritickÈ 
myölenÌ 

1. OhroûenÌ klimatu a 
jmÈna ökoly - p¯emÌra 
romsk˝ch û·k˘ v jednÈ 
ökole 

2. Kreativnost 2. Inkluze - souËasn· 
podoba 

2. Zv˝öenÌ kapacity ökol 
(naplnÏnÌ ökoly) 2. Inkluze 

3. SebevÏdomÌ   3. Multietnick· pestrost 

3. NovÈ technologie - 
nevhodnÈ vyuûÌv·nÌ 
(kyberöikana, soci·lnÌ 
klima) 

      4. P¯emÌra informacÌ 

      5. Multietnick· pestrost 
- kapacity uËitel˘ 
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Z v˝sledk˘ anal˝zy pro cÌlovou skupinu û·k˘ z·kladnÌch ökol vypl˝v· pot¯eba zmÏnit 
fungov·nÌ OSPOD Pce v˘Ëi problematick˝m û·k˘m, nav˝öit person·lnÌ podporu u û·k˘, 
zejmÈna cizinc˘, d·le rozvÌjet kritickÈ myölenÌ a posilovat digit·lnÌ kompetence. 

 

B)!Mä 

Tabulka 4: SWOT anal˝za ñ d!ti Mä (vlastnÌ data) 

SilnÈ!str·nky SlabÈ!str·nky P Ìleûitosti H rozby 

1. p¯ipravovanost dÏtÌ 
do Zä 

1. nadstandart 
person·lnÌ zajiötÏnÌ 
(cizinci, malÈ dÏti) 

1. vzdÏl·vacÌ nabÌdka i 
mimo ökolu 1. vysok˝ poËet dÏtÌ 

2. dobr· dostupnost 2. nedostatek dÏtÌ na 
okres mÏsta 2. vnÌm·nÌ hendikepu 2. inkluze - 

bezbrannost ökol 

3. alternativnÌ moûnosti      3. p¯Ìliv migrant˘ 

4. st·le dostatek dÏtÌ v 
centru     3. vylouËenÈ lokality 

      5. p¯Ìliv dÏtÌ z jin˝ch 
obcÌ 

 

Oproti û·k˘ z·kladnÌch ökol se jevÌ jako problematick· oblast u dÏtÌ v mate¯sk˝ch ökol·ch 
hlavnÏ kapacita t¯Ìd, kterou je pot¯eba sniûovat. DalöÌ problematickou oblastÌ je tÈma 
ökolsk˝ch obvod˘, kterÈ omezujÌ svobodu v˝bÏru mate¯skÈ ökoly v r·mci mÏsta. PodobnÏ, 
jako u û·k˘ Zä, i zde by byla pot¯eba posÌlit person·lnÌ podporu u dÏtÌ se speci·lnÌmi 
vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami a posÌlenÌ spolupr·ce s pedagogicko-psychologick˝mi poradnami a 
speci·lnÏ pedagogick˝mi centry.  

 

3)!RODI%E 

 A )!Zä 

Tabulka 5: SWOT anal˝za ñ rodi"e û·k# Zä (vlastnÌ data) 

SilnÈ!str·nky SlabÈ!str·nky P Ìleûitosti H rozby 

1. Z·jem o ökolu 1. Vöichni vÏdÌ vöe a 
vöemu rozumÌ 1. V˝bÏr ökoly 1. psychick· öikana 

2. Snaha spolupr·ce 2. Neznalost z·kon˘  2. Spolky rodiË˘ 2. N·silÌ ñ 
agresivita+vyhroûov·nÌ 

3. Pomoc uËitel˘m ñ 
sponzorstvÌ, mimoökolnÌ 
aktivity 

3. Nejednotnost 
v˝chovnÈho p˘sobenÌ 3. VedenÌ krouûk˘ 3. StÌûnosti (»äI, 

Z¯izovatel) 
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SilnÈ!str·nky SlabÈ!str·nky P Ìleûitosti H rozby 

4. Dobr˝ vztah rodiË x 
dÌtÏ x uËitel 4. Arogance 4. svoboda vyj·d¯enÌ 4. pomluvy a pohrd·nÌ 

uËitelskou profesÌ 

5. vzdÏlanost rodiË˘ 5. öpatn˝ ûivotnÌ vzor 
(˙¯ad pr·ce) 

5. Z·sah do chodu 
ökoly  5. Medializace 

 

Skupina rodiË˘ tvo¯Ì dalöÌ ze z·kladnÌch pilÌ¯˘ ökolstvÌ. Jako klÌËovÈ pro tuto skupinu vypl˝v· 
zmÏna legislativy ve smyslu postavenÌ uËitele jako ve¯ejnÈho Ëinitele. HlavnÌm cÌlem pro 
tuto oblast je, aby uËitelÈ byli schopni v nÏkter˝ch p¯Ìpadech rozhodovat bez souhlasu 
rodiË˘, nap¯Ìklad kdyû je û·k doporuËen pro diagnostiku v pedagogicko-psychologickÈ 
poradnÏ. D·le je pot¯eba u rodiË˘ posÌlit dovednosti v oblasti v˝chovy a ustanovit postihy 
pro rodiËe ñ zde se opÏt odvol·v·me na oporu v z·konech a legislativÏ. 

 

 B)!Mä 

Tabulka 6: SWOT anal˝za ñ Rodi"e d!tÌ Mä (vlastnÌ data) 

SilnÈ!str·nky SlabÈ!str·nky P Ìleûitosti H rozby 

1. spolupracujÌcÌ rodiË 1. v˝chova bez hranic 1. z·zemÌ ökoly 1. p¯ehazov·nÌ 
odpovÏdnosti na Mä 

2. aktivnÌ rodiË 
2. Nez·jem rodiË˘, 
informovanost rodiË˘ , 
pr·ce x povinnosti 

2. finnËnÌ podpora 2. konflikty 

3. spokojen˝ rodiË 3. neochota 
spolupracovat 3. spoleËn· setk·v·nÌ  3. öpatnÈ mravy 

4. informovanost rodiË˘ 4. tlak na v˝sledek 
dÌtÏte - motivovanost 4. diskuze, n·mitky 4. v˝chova bez hranic 

5. pomoc rodiË˘ v Mä 4. vysok· rozvodovost 5. brig·dy 5. nemocnÈ dÏti v Mä 

 

Pro skupinu rodiË˘ dÏtÌ mate¯sk˝ch ökol je stÏûejnÌ informovanost, kterou by bylo vhodnÈ 
rozöÌ¯it na internet nap¯Ìklad v podobÏ port·lu pro rodiËe. DalöÌm d˘leûit˝m krokem je 
aktivizace rodiË˘, tedy p¯imÏt je spolupracovat s mate¯sk˝mi ökolami nap¯Ìklad p¯i 
p¯Ìleûitosti po¯·d·nÌ ökolnÌch akcÌ. Vyvst·v· takÈ st·le vÌce pot¯eba ¯eöit konflikty ökola vs. 
rodiË, coû by mohlo b˝t prov·dÏno pomocÌ cÌlen˝ch besed s odbornÌkem. PodobnÏ jako u 
z·kladnÌch ökol·ch je pro rodiËe omezen˝ v˝bÏr mate¯skÈ ökoly ve vazbÏ ke ökolsk˝m 
obvod˘m. Zde by mohlo snÌûit poËet ökolsk˝ch obvod˘.  
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4)!Z&IZOVATEL 

 A)!Zä 

Tabulka ". 7: SWOT anal˝za ñ Z$izovatel Zä (vlastnÌ data) 

SilnÈ!str·nky SlabÈ!str·nky P Ìleûitosti H rozby 

1. Podpora v obtÌûn˝ch 
situacÌch 

1. SouËasnÈ ökolskÈ 
obory 

1. spolupr·ce mezi 
odbory  1. migrace do Pardubic 

2. metodickÈ vedenÌ - 
podpora sdÌlenÌ 
zkuöenostÌ 

2. Kapacita ökol 
2. podpora ökol - 
vzdÏl·v·nÌ + 
materi·lnÌ vybavenÌ 

2. nedostatek uËitel˘ a 
dalöÌch zamÏstnanc˘ 

3. finanËnÌ prost¯edky 3. pr·vnÌk pro oblast 
ökolstvÌ 3. demografick· k¯ivka 3. p¯ijÌm·nÌ cizinc˘ 

4. skolnÌ psycholog 4. OSPOD    4. kapacita ökol 

5. oceÚov·nÌ pedagog˘ 5. dÏtsk˝ psychiatr     

 

Z pohledu z¯izovatele, jako jednoho z hlavnÌch aktÈr˘ ökolstvÌ je d˘leûitÈ zlepöit spolupr·ci 
s odborem ökolstvÌ a vytvo¯it metodiku spolupr·ce. DalöÌm d˘leûit˝m krokem je vytvo¯it 
pozici sdÌlenÈho pr·vnÌka pro oblast ökolstvÌ, coû koresponduje s v˝sledky anal˝zy 
provedenÈ na ˙rovni uËitel˘/zamÏstnanc˘ ökol. StÏûejnÌ pro pozici z¯izovatele je takÈ 
p¯ed·v·nÌ informacÌ S OSPOD, PolicÌ »R a ökolou. Podle anal˝zy by se mÏla ¯eöit takÈ 
vyhl·öka o ökolsk˝ch obvodech a metodika k nesp·dov˝m û·k˘m a p¯evisu.  

 

 B)!Mä 

Tabulka ". 8: SWOT anal˝za ñ Z$izovatel Mä (vlastnÌ data) 

SilnÈ!str·nky SlabÈ!str·nky P Ìleûitosti H rozby 

1. Podpora ¯editele 1. Absence person·lu 
pro administrativu 1. Setk·v·nÌ ¯editel˘ 1. Vyho¯elÈ 

(demotivovanÈ) vedenÌ 

2. Vst¯ÌcnÈ chov·nÌ  2. Administrativa 2. Zpracov·v·nÌ 
n·zoru ¯editel˘ 2. Cizinci v Mä 

3. Ochota nav˝öenÌ 
rozpoËtu p¯i 
od˘vodnÏn˝ch 
p¯epadech 

3. Nekomplexnost p¯i 
oprav·ch budov   3. ZmÏny legislativy 

4. Podpora zaËÌnajÌcÌho 
¯editele 4. Pr·vnÌ nepodpora   4. OmezenÌ pravomoci 

¯editelky 

5. Pr˘bÏûnÈ 
proökolov·nÌ       
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Dle pohledu vedenÌ mate¯sk˝ch ökol je zapot¯ebÌ zv˝öit normativu na spr·vu ökol, d·le 
podobnÏ, jako u z·kladnÌch ökol posÌlit spolupr·ci s OMI v souvislosti s pl·nov·nÌm a 
prom˝ölenÌm oprav. Shodn˝ n·zor ze z·kladnÌmi ökolami je i v oblasti spolupr·ce 
s pr·vnÌkem, zde je n·vrh na externÌ spolupr·ci. Velkou hrozbou se zdajÌ b˝t cizinci, kte¯Ì 
nemajÌ z·kladnÌ znalosti jazyka. Je proto stÏûejnÌ se do budoucna zamÏ¯it na metody a 
techniky integrace cizinc˘ do kolektivu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Celkové 
vnímání 

organizace

Jak hodnotíte 
fungování organizace 

jako celku?

Doporu!il/a byste 
organizaci jako 

dobrého 
zam"stnavatele 
sv#m znám#m?

Management    
a systém 

managementu

Jste spokojen/a s 
podporou, které se 

Vám dostává od 
p$ímého nad$ízeného 

p$i b"%né práci?

Jste spokojen/a s 
podmínkami, které 
Vám nad$ízen# k 
práci vytvá$í z 

hlediska motivace a 
sdílení informací?

Jste spokojen/a se 
zájmem nad$ízeného 

o Va&e názory na 
práci, kterou 
vykonáváte?

Jste spokojen/a se 
zp'sobem $e&ení 

problém' a konflikt' 
Va&ím nad$ízen#m?

Dostáváte zp"tnou 
vazbu od svého 

nad$ízeného mimo 
formální hodnocení v 
b"%ném pracovním 

vztahu?

Jste spokojen/a se 
zp'sobem, jak#m 
Vám nad$ízen# 

ukládá a p$id"luje 
úkoly?

Máte mo%nost dávat 
zp"tnou vazbu? Je 

Vá& p$ím# nad$ízen# 
ochoten naslouchat?

Spokojenost    
s pracovními 
podmínkami

Jste spokojen/a s 
mo%nosti sladit 

pracovní a osobní 
%ivot?

Jste spokojen/a se 
zp'sobem $e&ení 

problém' a konflikt' 
Va&imi kolegy?

Dostáváte zp"tnou 
vazbu od sv#ch 

koleg'?

M'%ete v organizaci 
o v&em otev$en" 
komunikovat?

Jste spokojen/a s 
atmosférou na 

pracovi&ti?

Jste spokojen/a s 
vybavením Va&eho 

pracovi&t"?

Jste spokojen/a s 
neformálními 

mezilidsk#mi vztahy 
na Va&em pracovi&ti?

Jste spokojen/a se 
sdílením a kvalitou 
informací na Va&em 

pracovi&ti?

Jste spokojen/a se 
sdílením zku&eností 

na Va&em pracovi&ti?

Jste spokojen/a se 
sv#m finan!ním 
ohodnocením?

Je pracovní zát"% 
únosná?

Motivace, 
profesní r!st 

a rozvoj 
dovedností

Plánujete setrvat ve 
svém sou!asném 

zam"stnání?

Jste spokojen se 
sv#m odborn#m 

rozvojem?

Jste spokojen/a s 
mo%nostmi dal&ího 

vzd"lávání?

Jste spokojen/a s 
mo%nostmi 

pracovního postupu 
v rámci Va&í 
organizace?

Jste ochoten/na 
z'stat v zam"stnání 
po pracovní dob" v 
p$ípad", %e se jedná 
o $e&ení naléhavého 
problému nebo p$i 
jin#ch zvlá&tních 

okolnostech?

Jste spokojen/a s 
finan!ními benefity 
(stravenky, r'zné 

druhy p$ísp"vk' nad 
rámec mzdy), které 
Vám zam"stnavatel 

nabízí?

Zapojení do 
procesu 

rozhodování, 
zlep"ování, 

zm#n v 
organizaci

Máte mo%nost 
sd"lovat své vlastní 
nápady (inovace)?

Jste spokojen/a s 
mírou odpov"dnosti 

(pravomocemi), 
kterou máte?

Zam"stnanci jsou 
podporováni, aby 

p$edkládali nápady a 
zlep&ovací návrhy.

Zm"ny jsou v rámci 
organizace 

implementovány 
prozírav#m 

zp'sobem (s 
ohledem na &ir&í 

dopad).

Celková 
spokojenost

1,82 1,86 1,79 2,04 1,86 2,21 1,71 2,14 2,43 1,93 2,00 2,15 2,64 1,93 2,21 2,29 1,86 2,64 1,71 2,00 1,79 2,21 2,36 1,65 1,36 1,57 1,50 1,86 1,29 2,36 1,96 1,86 1,93 1,93 2,14 1,93

1,81 1,83 1,78 1,86 1,74 1,81 1,77 1,88 2,19 1,87 1,78 2,02 1,84 1,96 2,00 2,20 1,91 1,94 1,87 2,00 1,72 2,72 2,06 1,77 1,57 1,78 1,76 2,03 1,02 2,47 1,77 1,79 1,77 1,59 1,95 1,85

1,71 1,77 1,65 1,75 1,60 1,72 1,68 1,78 2,11 1,69 1,71 2,02 1,80 1,95 2,16 2,08 1,82 2,13 1,81 1,90 1,80 2,59 2,14 1,75 1,57 1,84 1,84 1,94 1,02 2,27 1,83 1,81 1,83 1,73 1,96 1,81

1,98 2,00 1,96 2,28 2,11 2,14 2,14 2,39 2,82 2,07 2,29 2,24 1,79 2,07 2,71 2,54 2,29 2,50 2,00 2,14 1,75 2,89 1,93 1,87 1,89 1,61 1,46 1,96 1,00 3,29 2,04 2,14 1,68 2,07 2,29 2,08

1,83 1,89 1,78 2,24 2,11 2,33 2,00 2,33 2,44 2,11 2,33 2,15 2,33 2,11 1,67 2,56 2,00 2,78 1,78 2,11 1,89 2,22 2,22 1,69 1,44 1,56 1,56 1,89 1,44 2,22 2,08 1,89 2,11 1,89 2,44 2,00

1,80 1,80 1,80 1,69 1,40 2,00 1,20 1,80 2,40 1,60 1,40 2,15 3,20 1,60 3,20 1,80 1,60 2,40 1,60 1,80 1,60 2,20 2,60 1,60 1,20 1,60 1,40 1,80 1,00 2,60 1,75 1,80 1,60 2,00 1,60 1,80

2,21 2,07 2,36 2,22 2,00 2,43 2,14 2,07 2,43 2,29 2,21 2,29 2,07 2,21 1,93 3,43 2,43 2,00 2,00 2,57 2,00 2,57 2,00 1,86 1,79 1,93 1,86 2,50 1,00 2,07 2,02 2,21 1,93 1,64 2,29 2,12

1,83 2,11 1,56 1,60 1,67 1,89 1,44 1,56 1,56 1,78 1,33 1,85 1,78 1,78 1,67 1,44 1,67 2,44 1,78 1,89 1,67 2,56 1,67 1,76 1,11 1,89 1,89 2,00 1,00 2,67 1,58 1,44 2,00 1,33 1,56 1,73

3,25 2,86 3,64 3,64 3,57 3,71 3,71 3,71 3,36 3,43 4,00 2,35 2,43 1,43 1,50 3,29 2,79 2,36 2,43 3,14 1,93 2,50 2,07 2,48 2,29 2,71 2,43 2,57 1,00 3,86 3,38 3,14 3,29 3,50 3,57 3,02

1,80 1,80 1,80 2,30 2,27 2,47 2,27 2,00 2,87 1,93 2,27 1,86 1,47 1,47 1,27 2,33 1,40 1,73 1,47 2,53 1,53 3,13 2,13 1,72 1,33 1,80 1,53 2,20 1,00 2,47 1,77 1,80 1,40 1,87 2,00 1,89

1,00 1,00 1,00 1,04 1,00 1,00 1,00 1,25 1,00 1,00 1,00 1,39 1,25 1,00 1,25 1,25 1,00 2,25 1,00 1,50 1,00 2,00 1,75 1,38 1,00 1,25 1,25 1,25 1,00 2,50 1,38 1,25 1,00 1,00 2,25 1,23

1,56 1,67 1,44 1,87 1,89 2,00 1,89 1,44 2,00 2,22 1,67 1,97 2,11 2,00 2,00 1,78 1,78 2,11 1,67 1,78 1,56 2,67 2,22 1,81 1,56 1,89 1,78 2,00 1,00 2,67 1,58 1,56 1,78 1,44 1,56 1,76

1,85 1,50 2,20 1,87 1,70 1,90 1,90 1,60 1,70 2,00 2,30 1,86 1,40 1,90 1,80 2,30 1,70 1,70 1,60 1,90 1,50 3,00 1,70 1,80 1,80 1,60 1,80 1,90 1,40 2,30 1,63 1,60 1,70 1,60 1,60 1,80

2,08 2,39 1,78 1,87 1,78 1,78 1,61 2,06 2,22 1,78 1,89 2,03 1,61 2,28 1,61 2,17 2,28 2,67 1,94 1,78 1,67 2,61 1,67 1,93 1,56 1,94 1,83 2,39 1,22 2,61 1,82 2,00 1,72 1,33 2,22 1,95

1,97 1,71 2,24 2,09 1,94 1,76 2,12 1,94 2,65 2,41 1,82 2,11 2,29 1,76 2,00 2,18 2,24 1,59 1,94 1,76 1,82 2,82 2,82 1,75 2,12 1,71 1,71 1,94 1,00 2,00 1,74 1,82 1,88 1,47 1,76 1,93

1,50 1,75 1,25 1,21 1,00 1,50 1,00 1,25 1,50 1,00 1,25 2,18 2,25 2,00 3,00 2,00 1,50 2,00 2,25 1,75 1,50 3,25 2,50 1,67 2,25 1,25 1,00 2,00 1,00 2,50 1,56 1,25 1,75 1,25 2,00 1,63

1,50 1,67 1,33 1,52 1,00 1,33 1,33 1,33 2,00 2,33 1,33 2,39 2,00 4,00 2,00 1,67 2,67 2,67 2,00 2,33 1,33 3,67 2,00 1,50 1,67 1,67 1,33 2,00 1,00 1,33 1,83 1,33 2,67 1,33 2,00 1,75

1,68 2,00 1,35 1,52 1,29 1,41 1,53 1,53 1,88 1,41 1,59 1,81 1,47 2,06 2,12 1,76 1,47 1,59 1,76 1,82 1,65 2,41 1,82 1,54 1,24 1,53 1,47 1,76 1,00 2,24 1,59 1,65 1,59 1,29 1,82 1,63

1,00 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,00 1,00 1,33 1,00 1,00 1,48 1,33 1,00 1,33 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,67 1,33 1,33 1,00 1,00 1,00 1,00 2,67 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,17

1,33 1,33 1,33 1,43 1,33 1,17 1,33 1,33 2,17 1,50 1,17 1,50 1,17 1,83 2,17 1,33 1,33 1,33 1,50 1,50 1,50 1,50 1,33 1,22 1,17 1,33 1,33 1,17 1,00 1,33 1,33 1,67 1,17 1,00 1,50 1,36

1,80 1,90 1,70 2,00 1,70 1,90 1,90 2,20 2,70 1,70 1,90 2,25 2,00 2,60 2,50 2,70 2,20 1,80 2,20 2,20 1,80 2,60 2,20 1,83 1,90 2,10 2,00 1,70 1,00 2,30 2,08 2,10 2,20 2,00 2,00 1,99

1,72 1,68 1,76 1,96 1,68 1,76 1,88 2,16 2,56 1,80 1,88 2,03 1,76 1,84 1,96 2,32 1,88 1,76 1,80 1,84 1,72 3,28 2,12 1,84 1,52 1,96 1,92 2,04 1,00 2,60 1,76 1,88 1,56 1,64 1,96 1,86

1,79 1,92 1,67 1,86 1,83 1,75 1,75 2,00 2,42 1,92 1,33 2,17 1,58 2,08 2,33 2,75 1,92 1,83 1,67 2,50 2,17 2,83 2,17 2,01 1,67 1,92 2,25 2,33 1,00 2,92 1,92 1,58 2,00 2,00 2,08 1,95

1,67 1,58 1,75 1,40 1,17 1,42 1,33 1,25 1,75 1,58 1,33 2,15 1,75 2,08 2,08 2,08 1,75 2,33 2,00 2,00 2,25 2,75 2,58 1,93 1,33 1,92 2,08 2,25 1,00 3,00 1,63 2,00 1,42 1,50 1,58 1,76

1,17 1,33 1,00 1,24 1,17 1,17 1,33 1,17 1,33 1,50 1,00 1,80 1,50 1,83 2,00 1,67 1,50 2,50 1,67 1,33 1,33 2,33 2,17 1,17 1,17 1,17 1,33 1,17 1,00 1,17 1,29 1,17 1,33 1,17 1,50 1,33

1,87 1,73 2,00 1,87 1,93 1,87 1,60 2,07 1,93 1,93 1,73 1,87 1,93 1,93 2,00 1,93 2,07 1,60 1,93 1,80 1,53 2,13 1,73 1,67 1,53 1,73 1,60 2,07 1,00 2,07 1,53 1,33 1,60 1,47 1,73 1,76

1,39 1,56 1,22 1,38 1,33 1,11 1,33 1,44 1,67 1,56 1,22 1,89 1,89 1,67 2,33 1,56 1,44 2,00 1,56 1,67 1,33 2,78 2,56 1,67 1,33 1,33 1,89 1,78 1,00 2,67 1,44 1,22 1,78 1,22 1,56 1,55

1,23 1,18 1,27 1,42 1,36 1,27 1,27 1,45 1,64 1,36 1,55 1,68 1,36 1,64 1,45 1,91 1,64 1,09 1,82 1,27 1,55 2,91 1,82 1,61 1,45 1,64 1,91 2,00 1,00 1,64 1,43 1,64 1,36 1,27 1,45 1,47

2,15 2,23 2,08 1,91 1,92 1,92 1,69 1,92 2,31 1,92 1,69 2,31 2,00 2,38 2,38 2,46 2,15 1,92 2,31 2,62 2,08 2,77 2,38 1,86 2,08 1,62 1,54 1,85 1,00 3,08 1,96 1,85 1,69 1,85 2,46 2,04

2,30 2,40 2,20 2,35 2,20 2,27 2,13 2,60 2,67 2,33 2,27 2,46 2,33 2,40 2,53 2,93 2,47 2,27 2,33 2,60 2,13 3,00 2,07 1,91 1,60 1,93 1,93 2,13 1,00 2,87 2,07 2,00 1,93 1,93 2,40 2,22

2,50 2,67 2,33 1,90 1,67 1,67 1,67 2,00 3,00 1,67 1,67 2,30 2,33 1,33 1,67 1,67 2,33 4,67 1,33 2,00 1,33 3,33 3,33 2,17 2,33 1,33 1,33 2,67 1,00 4,33 2,50 1,33 2,67 2,00 4,00 2,27

1,17 1,11 1,22 1,44 1,22 1,33 1,22 1,33 2,11 1,56 1,33 1,79 1,89 1,67 2,00 2,11 1,22 2,00 1,44 1,56 1,44 2,33 2,00 1,50 1,33 1,33 1,56 1,78 1,00 2,00 1,53 1,78 1,67 1,22 1,44 1,49

1,23 1,36 1,09 1,45 1,27 1,36 1,36 1,45 1,91 1,45 1,36 1,70 1,36 1,91 1,91 1,64 1,55 1,36 1,82 1,73 1,55 2,00 1,91 1,44 1,18 1,45 1,36 1,64 1,00 2,00 1,52 1,45 1,55 1,45 1,64 1,47

1,42 1,31 1,54 1,58 1,38 1,46 1,54 1,62 1,69 1,62 1,77 2,04 1,62 1,92 2,15 2,54 1,85 2,00 2,00 1,85 1,62 2,85 2,08 1,73 1,31 1,69 1,62 2,15 1,00 2,62 1,67 2,08 1,77 1,23 1,62 1,69

1,89 1,89 1,89 1,66 1,61 1,56 1,56 1,78 2,11 1,61 1,39 2,00 2,22 2,00 2,56 1,94 2,00 1,56 1,78 1,72 1,56 2,72 1,94 1,81 1,56 1,83 1,78 2,22 1,00 2,44 1,65 1,78 1,61 1,44 1,78 1,80

1,41 1,47 1,35 1,49 1,47 1,41 1,47 1,47 1,76 1,53 1,29 1,80 1,65 1,41 1,88 1,76 1,53 2,29 1,59 1,47 1,47 2,53 2,24 1,61 1,71 1,53 1,65 1,82 1,00 1,94 1,41 1,29 1,47 1,35 1,53 1,54

2,23 2,40 2,07 2,40 2,40 2,47 2,40 2,47 2,47 2,33 2,27 2,29 2,07 2,20 2,60 2,33 2,27 2,47 2,13 2,13 2,00 3,07 1,93 1,77 1,40 1,80 1,93 2,00 1,00 2,47 2,32 2,47 2,20 2,07 2,53 2,20

1,66 1,81 1,52 1,71 1,55 1,62 1,59 1,90 1,86 1,69 1,79 1,88 1,71 1,76 1,84 1,93 1,66 2,12 1,59 1,83 1,53 2,66 2,09 1,70 1,55 1,79 1,90 1,97 1,00 1,98 1,69 1,71 1,84 1,48 1,74 1,73

1,67 1,67 1,67 1,65 1,33 1,67 1,56 1,44 1,89 1,67 2,00 1,79 1,56 1,67 2,22 1,89 1,56 1,78 1,78 1,78 1,78 1,89 1,78 1,48 1,33 1,44 1,22 1,56 1,00 2,33 1,92 2,33 1,33 2,22 1,78 1,70

1,68 1,76 1,60 1,84 1,68 1,68 1,88 1,68 2,48 1,64 1,84 1,98 1,60 1,88 2,36 2,08 1,56 2,28 1,68 1,80 1,84 2,76 1,92 1,72 1,36 1,76 1,80 2,12 1,00 2,28 2,06 2,08 1,88 1,84 2,44 1,86

1,67 1,69 1,66 1,59 1,48 1,45 1,63 1,54 1,97 1,54 1,51 1,93 1,90 1,88 2,01 1,90 1,67 1,76 1,81 1,79 1,79 2,46 2,25 1,77 1,55 1,85 1,84 1,96 1,06 2,34 1,82 1,73 1,88 1,79 1,90 1,76

1,94 2,06 1,81 1,96 1,94 1,94 1,74 2,06 2,35 2,03 1,65 2,21 2,16 1,90 2,16 2,13 2,06 2,52 1,87 2,06 1,94 3,10 2,45 2,05 1,58 2,03 2,10 2,42 1,13 3,06 2,02 1,74 2,23 1,71 2,42 2,04

1,64 1,73 1,56 1,67 1,60 1,71 1,67 1,69 1,91 1,56 1,56 2,07 1,64 2,16 2,29 1,98 1,87 2,31 2,13 1,89 2,02 2,44 2,04 1,66 1,49 1,87 1,67 1,78 1,00 2,16 1,77 1,80 1,71 1,62 1,96 1,76

1,44 1,43 1,45 1,63 1,50 1,50 1,57 1,59 2,11 1,43 1,68 1,91 1,91 1,95 2,00 2,09 1,70 2,00 1,73 1,61 1,59 2,41 2,00 1,64 1,48 1,86 1,73 1,75 1,00 2,00 1,69 1,82 1,48 1,64 1,82 1,66

1,48 1,70 1,26 1,54 1,37 1,52 1,41 1,63 1,85 1,56 1,44 1,93 1,63 1,81 2,11 1,67 1,67 2,44 1,59 1,63 1,70 2,56 2,37 1,81 1,56 2,04 2,04 1,78 1,00 2,48 1,71 1,63 1,70 1,78 1,74 1,69

1,50 1,43 1,57 1,63 1,48 1,48 1,48 1,59 2,00 1,59 1,80 1,83 1,59 1,78 2,28 1,91 1,63 1,85 1,54 1,65 1,63 2,28 1,93 1,60 1,46 1,78 1,74 1,72 1,00 1,91 1,66 1,63 1,76 1,54 1,72 1,64

1,78 1,79 1,77 1,81 1,41 1,77 1,62 1,92 2,26 1,90 1,82 2,14 1,97 2,26 2,13 2,33 2,05 1,77 1,97 2,15 1,97 2,64 2,31 1,85 1,79 2,10 1,95 2,08 1,00 2,15 1,84 1,85 1,92 1,67 1,92 1,88

1,85 2,05 1,65 1,92 1,86 2,11 1,89 1,86 2,08 1,86 1,76 2,22 1,76 2,22 2,54 2,24 2,00 2,65 2,00 2,11 1,97 2,84 2,08 1,96 1,70 1,95 2,11 2,22 1,00 2,78 1,86 1,76 2,14 1,73 1,81 1,96

2,15 2,19 2,10 2,31 2,00 2,48 2,10 2,48 2,84 2,10 2,19 2,34 2,06 2,32 2,06 2,52 2,26 2,42 1,94 2,71 2,10 3,03 2,35 1,85 1,84 1,84 1,94 2,06 1,00 2,42 2,33 2,35 2,00 2,39 2,58 2,20

1,82 1,67 1,97 1,79 1,55 1,79 1,91 1,76 2,12 1,73 1,70 2,07 1,88 2,06 2,42 2,45 2,06 1,79 2,00 2,06 1,76 2,39 1,94 1,71 1,64 1,64 1,88 2,06 1,00 2,03 1,95 2,06 1,85 1,79 2,09 1,87

1,76 1,86 1,67 1,67 1,53 1,67 1,61 1,72 2,11 1,56 1,50 2,03 1,78 1,81 2,14 2,17 1,83 2,28 1,81 1,86 1,89 2,50 2,28 1,68 1,44 1,72 1,67 1,78 1,11 2,36 1,76 1,56 1,72 1,81 1,97 1,78

1,00 1,00 1,00 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,50 1,64 1,50 1,00 3,00 1,50 1,00 2,00 1,00 2,00 1,50 2,00 1,50 1,25 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,13 1,00 1,00 1,00 1,50 1,25

2,34 2,32 2,37 2,68 2,37 2,58 2,53 3,00 3,16 2,47 2,68 2,54 1,95 2,32 2,74 3,00 2,84 2,79 2,26 2,58 2,05 3,26 2,16 2,03 2,00 1,68 1,53 2,11 1,00 3,84 2,38 2,47 1,89 2,42 2,74 2,39

1,22 1,33 1,11 1,43 1,56 1,22 1,33 1,11 2,11 1,22 1,44 1,60 1,44 1,56 2,67 1,56 1,11 1,89 1,44 1,22 1,11 2,11 1,44 1,54 1,67 1,44 1,33 1,67 1,00 2,11 1,33 1,44 1,22 1,33 1,33 1,42

Legenda

Nejlep&í hodnocení Pr'm"rné hodnocení Nejhor&í hodnocení

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Poznámka: V!echny otázky byly hodnoceny ve stejné stupnici 1 (Nejlep!í) a" 5 (Nejhor!í)

1,00 1,11 1,23 1,34 1,46 1,57 1,69 1,80 1,92 2,03 2,14 2,26 2,37 2,49 2,60 2,72 2,83 2,94 3,06 3,17 3,29 3,40 3,52 3,63 3,75 3,86 3,97 4,09 4,20 4,32 4,43 4,55 4,66 4,78 4,89 5,00

Nejlep!í hodnocení Nejhor!í hodnocení



Jste dostate!n" 
informováni o d"ní ve 

#kole?

Vnímáte kvalitu 
komunikace mezi 

d"tmi a pedagogy ve 
#kole jako 

respektující a 
profesionální?

Vnímáte kvalitu 
komunikace mezi 
pedagogy #koly a 

rodi!i jako 
respektující, 

partnerskou a 
profesionální?

Myslíte si, $e #kola 
podporuje vhodnou 

komunikaci mezi 
d"tmi navzájem?

Myslíte, $e máte, 
jako rodi!e, reálnou 
mo$nost podílet se 
na chodu základní 
#koly a její 

budoucnosti?

Myslíte si, $e je va#e 
#kola otev%ená k 
p%ipomínkám od 

rodi!&?

Jste spokojeni s 
v'b"rem krou$k& ve 

va#i #kole?

Doporu!ili byste tuto 
základní #kolu 

ostatním rodi!&m, 
kte%í sou!asn" 

vybírají #kolu pro své 
dít"?

Jste spokojeni se 
skladbou jídelní!ku 

ve #kole?

Jste spokojeni s 
provozní dobou 
#kolní dru$iny?

Celková 
spokojenost

1,63 1,81 1,73 1,85 2,80 2,17 2,05 1,74 2,44 1,49 1,97

1,00 1,75 1,75 1,75 2,00 1,75 1,50 1,50 2,00 1,50 1,65

1,48 1,66 1,57 1,79 2,86 2,14 2,12 1,59 3,65 1,21 2,01

1,75 1,87 1,76 1,96 2,91 2,27 2,04 1,87 2,31 1,58 2,03

1,65 1,70 1,64 1,80 2,78 2,04 2,35 1,79 2,03 1,68 1,95

1,78 2,01 1,88 1,94 3,15 2,58 2,01 1,87 3,04 1,42 2,17

1,87 2,09 1,98 1,96 3,11 2,55 2,47 1,93 2,97 1,50 2,24

1,45 1,75 1,71 1,74 2,82 2,25 2,10 1,72 2,60 1,50 1,96

1,80 1,99 1,84 2,04 2,84 2,21 2,08 1,97 2,60 1,71 2,11

1,43 1,57 1,48 1,62 2,55 1,91 1,59 1,39 2,43 1,32 1,73

1,66 1,83 1,84 1,92 2,78 2,22 2,37 1,79 2,78 1,65 2,08

1,92 2,13 2,29 2,27 3,43 2,49 2,41 1,87 2,34 1,53 2,27

1,52 1,80 1,71 1,93 2,62 1,99 1,91 1,68 1,81 1,50 1,85

1,56 1,66 1,62 1,78 2,57 1,85 1,99 1,42 2,80 1,65 1,89

1,85 1,85 1,77 1,96 3,03 2,29 2,08 1,64 2,79 1,45 2,07

1,61 1,80 1,73 1,84 2,58 1,99 2,03 1,75 2,25 1,36 1,90

1,63 1,95 1,77 1,83 2,92 2,17 2,01 1,89 2,00 1,48 1,96

1,51 1,63 1,64 1,45 2,53 2,42 2,04 2,44 1,77 1,46 1,89

Rozhodn! ano Rozhodn! ne
1,00 2,00 3,00 4,00



Myslíte si, !e 
Pardubice mají 

dostatek kvalitních 
mate"sk#ch $kol?

Do mate"ské $koly 
chodí dít%

Jste dostate&n% 
informováni o d%ní v 

mate"ské $kole?

M'!ete jako rodi& 
konzultovat s u&iteli 
zále!itosti t#kající se 

va$eho dít%te?

Vnímáte kvalitu 
komunikace mezi 

d%tmi a pedagogy ve 
$kolce jako 

profesionální?

Vnímáte kvalitu 
komunikace mezi 
pedagogy $kolky a 

rodi&i jako 
respektující, 

partnerskou a 
profesionální?

Myslíte, !e máte, 
jako rodi&e, reálnou 
mo!nost podílet se 
na chodu mate"ské 

$koly a její 
budoucnosti?

Myslíte si, !e je va$e 
mate"ská $kola 

otev"ená k 
p"ipomínkám od 

rodi&'?

Jste spokojeni s 
rozsahem provozní 

doby mate"ské 
$koly?

Jste spokojeni s 
nabídkou krou!k' v 

mate"ské $kole? 
(Krou!ky probíhají v 

odpoledních 
hodinách)

Doporu&ili byste Va$i 
mate"skou $kolu 

ostatním rodi&'m, 
kte"í sou&asn% 

vybírají $kolu pro své 
dít%?

Jste spokojeni se 
skladbou jídelní&ku 
ve va$í mate"ské 

$kole?

Celková 
spokojenost

2,08 1,61 1,44 1,22 1,45 1,47 2,27 1,79 1,41 1,90 1,42 1,68 1,65

2,07 1,74 1,52 1,41 1,67 1,63 2,30 1,93 1,63 2,15 1,63 2,04 1,81

2,34 1,58 1,66 1,34 1,58 1,58 2,18 1,89 1,47 2,32 1,55 1,61 1,76

2,16 1,59 1,47 1,15 1,49 1,46 2,38 1,68 1,45 1,92 1,46 1,82 1,67
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1 Metodologie 
PrognÛza budoucÌho v˝voje populace v PardubicÌch vyuûÌv· tzv. kohortnÏkomponentnÌ 
metodu. Tato metoda vych·zÌ ze st·vajÌcÌ vÏkovÈ struktury obyvatel. Kaûd· jednotka vÏku 
se vyznaËuje svou specifikou ˙mrtnostÌ, porodnostÌ a migracÌ. P¯i v˝poËtu tato metoda 
zvolen· zhotovitelem uvaûuje se Ëty¯mi komponentnÌmi sloûkami :  

 souËasn˝ stav obyvatel, 

 ˙mrtnost, 

 porodnost, 

 migrace. 

Protoûe cÌlov· vÏkov· skupina 0 ñ 15 let m·, jak je uvedeno v˝öe, specifickÈ hodnoty 
komponentnÌch sloûek, vyuûita byla dalöÌ, souhrnn· sloûka :   

 poËet dÏtÌ s trval˝m pobytem v PardubicÌch za roky 2004 - 2018 

DoplÚujÌcÌmi sloûkami pro prognÛzu v˝voje poËtu dÏtÌ a û·k˘ byly n·sledujÌcÌ :  

 bytov· v˝stavba soukromÈho a ve¯ejnÈho sektoru, 

 poËet dojÌûdÏjÌcÌch do mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol, 

 migrace cizinc˘. 

BlÌûe se sloûkami zab˝v· kapitola Ë. 4.  

PrognÛza byla zpracov·na s v˝chozÌm stavem k 31. 12. 2018. Horizont prognÛzy je 
stanoven do roku 2035.  

Zdroje dat 

Sociodemografick· studie Ëerp· z vÌce datov˝ch zdroj˘. Prim·rnÌm zdrojem dat 
o obyvatelstvu jsou statistiky vedenÈ »esk˝m statistick˝m ˙¯adem (»S⁄), a to jak 
statistiky p¯irozenÈ mÏny, tak v˝sledky SËÌt·nÌ lidu, dom˘ a byt˘ (SLDB), kterÈ probÏhlo 
na ˙zemÌ »eskÈ republiky v roce 2011. Tyto prameny doplÚujeme podle pot¯eby dalöÌmi 
statistick˝mi ˙daji a informacemi poskytnut˝mi objednatelem.  

Aktualizace!demografickÈ!prognÛzy! 

Demografick· prognÛza p¯edstavuje v˝hled do budoucna, platn˝ k aktu·lnÌmu okamûiku 
a v p¯ÌpadÏ, ûe se p¯edpokl·danÈ trendy skuteËnÏ naplnÌ. DoporuËujeme proto 
demografickou prognÛzu aktualizovat, a to pravidelnÏ po t¯ech aû Ëty¯ech letech, a navÌc 
za situace, kdy se objevÌ nep¯edvÌdan· okolnost ñ nap¯. zmÏna ˙zemnÌho pl·nu, velk˝ 
developer, se kter˝m se nepoËÌtalo, Ëi jin· zmÏna, kter· ovlivnÌ atraktivnost zdejöÌho 
bydlenÌ a ökol (nap¯. nov˝ v˝znamn˝ zamÏstnavatel, novÈ dopravnÌ napojenÌ na mÏsto 
apod.). Anal˝za demografickÈho v˝voje pracuje s n·sledujÌcÌmi variantami:   

 st¯ednÌ varianta pro Statut·rnÌ mÏsto Pardubice, 

 nÌzk· varianta pro Statut·rnÌ mÏsto Pardubice, 

 vysok· varianta pro Statut·rnÌ mÏsto Pardubice, 
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Obr·zek 1: Obec zahrnut· do prognÛzy 
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2 Anal˝za! demografickÈho! v˝voje! obyvatel m#sta 
Pardubice 

2.1 Demografick·!charakteristika!sou"asnÈho!stavu 
Demografick˝ v˝voj, podobnÏ jako jinÈ oblasti spoleËenskÈ reprodukce, je region·lnÏ 
diferencovan˝. 

OvlivÚujÌ ho r˘znÈ faktory - od historick˝ch, p¯es p¯ÌrodnÌ a kulturnÌ aû po soci·lnÏ-
ekonomickÈ. Demografick˝ v˝voj obyvatelstva se vöak v·ûe i na jeho vÏkovou strukturu, 
kter· vytv·¯Ì p¯edpoklady tak pro reprodukËnÌ procesy, jakoû i pro migraci obyvatelstva. 
SouËasnÈ zmÏny v reprodukËnÌm chov·nÌ obyvatelstva v »esku se projevujÌ poklesem 
rozvodovosti, plodnosti a potratovosti, mÌrn˝m snÌûenÌm ˙mrtnosti, jakoû i r˘stem poËtu 
p¯istÏhovalc˘ a st·rnutÌm obyvatelstva. 

2.1.1 Po"et!obyvatel 
K 31. 12. 2018 ve mÏstÏ ûilo 90 688 obyvatel, z Ëehoû 51 % tvo¯ily ûeny a 49 % muûi. 

NejvÌce obyvatel, dle dostupn˝ch ˙daj˘, bylo na ˙zemÌ mÏsta v roce 1989, a to 96 036. 
Od tohoto roku zdejöÌ populace pomÏrnÏ silnÏ klesala, aû do roku 2004. ⁄bytek osob, 
v rozmezÌ v˝öe uvedenÈm, Ëinil 7 855 osob. Od roku 2004 zaËal poËet obyvatel opÏt 
stoupat. V roce 2010 zaËalo obdobÌ mÌrn˝ch pokles˘, kterÈ se st¯Ìdalo s obdobÌmi drobn˝ch 
vzestup˘. PoËet obyvatel se za poslednÌch 10 let pohyboval v rozmezÌ 89 000 aû 91 000 
(Graf 1). 

Graf 1: V˝voj poËtu obyvatel v obdobÌ 1989 ñ 2018 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 

2.1.2 V#kov·!struktura!obyvatel 

Ve mÏstÏ Pardubice k 31. 12. 2018 ûilo 13 813 osob p¯edproduktivnÌho vÏku (0 - 14 let), 
57 566 osob v produktivnÌm vÏku (15 - 64 let) a 19 039 osob ve vÏku neproduktivnÌm 
(65 let a vÌce). 

NejpoËetnÏjöÌ vÏkovou skupinu tvo¯ily osoby v rozmezÌ 40 - 44 let, tedy lidÈ v produktivnÌm 
vÏku. Naopak nejmÈnÏ poËetn˝mi skupinami jsou mladistvÌ ve vÏku 15 - 19 let, 20 - 24 
let a n·slednÏ osoby ve vÏku 75 let a vÌce.  

V roce 2018 mÏli muûi absolutnÌ i relativnÌ p¯evahu nad poËtem ûen ve vöech vÏkov˝ch 
kategoriÌch do 50 let, naproti tomu ve vöech skupin·ch nad 50 let majÌ ûeny vyööÌ 
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zastoupenÌ neû muûi. Celkem se v roce 2018 muûi podÌleli  na celkovÈm poËtu obyvatel 
49,1 % a ûeny 50,9 %. 

Graf 2: VÏkov· struktura obyvatel podle pohlavÌ a vÏkov˝ch kategoriÌ za rok 2018 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 

V souvislosti s vÏkovou strukturou obyvatelstva mÏsta Pardubice je evidentnÌ tzv. 
"st·rnutÌ" obyvatelstva, progresivnÌ vÏkovou strukturu vyst¯Ìdala regresivnÌ vÏkov· 
struktura. V poslednÌch letech byl zaznamen·n zvyöujÌcÌ se poËet obyvatel 
v poproduktivnÌm vÏku ve srovn·nÌ s poËtem obyvatel ve vÏku p¯edproduktivnÌ. 

Graf 3: VÏkov· struktura obyvatel podle vÏkov˝ch kategoriÌ ve vybran˝ch letech 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 
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obyvatel v p¯edproduktivnÌm vÏku je kladn˝, v obdobÌ 2009 aû 2018 byl zaznamen·n 
n·r˘st o 2,4 % (z 12,8 % na 15,2 %).  

St·rnutÌ obyvatel mÏsta Pardubice potvrzuje i ukazatel index! st· Ì (poËet osob v 
poproduktivnÌm vÏku k osob·m v p¯edproduktivnÌm vÏku) v n·sledujÌcÌ tabulce. 

Vlivem v˝öe zmÌnÏn˝ch zmÏn t˝kajÌcÌch se vÏkovÈho sloûenÌ obyvatel mÏsta Pardubice bylo 
zaznamen·no zvyöov·nÌ pr˘mÏrnÈho vÏku obyvatel - jeho hodnota z roku 2009 stoupla 
ze 42,2 na 43,3 v roce 2018.  

Tabulka 1: VÏkov· struktura obyvatel mÏsta Pardubic v letech 2009 - 2018 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PoËet obyvatel celkem 90 077 90 401 89 552 89 467 89 432 89 693 89 638 90 044 90 335 90 688 

v tom ve 
vÏku 

0 ñ 14 11 538 11 871 12 134 12 304 12 539 12 909 13 169 13 397 13 622 13 813 

15 ñ 64 62 524 62 260 60 525 59 821 59 222 58 848 58 214 58 027 57 778 57 566 

65 a vÌce 16 015 16 270 16 893 17 342 17 671 17 936 18 255 18 620 18 935 19 309 

Pr˘mÏrn˝ vÏk 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 

Index st·¯Ì 139 137 139 141 141 139 139 139 139 140 
Index ekonomickÈ 
zatÌûenosti 44 45 48 50 51 52 54 55 56 58 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12. 

Graf 4: VÏkov· struktura obyvatel mÏsta Pardubic v letech 2009 ñ 2018 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 

2.2 T i!z·kladnÌ!aspekty,!kterÈ!majÌ!vliv na demografii 
Demografick· struktura obyvatel a jejÌ v˝voj je znaËnÏ ovlivnÏn t¯emi z·kladnÌmi sloûkami, 
jeû majÌ vliv na sloûenÌ populace, jedn· se o:  

 plodnost,  

 ˙mrtnost, 

 migraci obyvatel.  

Bez podrobnÏjöÌho zkoum·nÌ tÏchto t¯Ì promÏnn˝ch a jejich doplÚujÌcÌch ukazatel˘ (vÏk 
matky p¯i narozenÌ dÌtÏte, poËet narozen˝ch dÏtÌ, p¯Ìr˘stek obyvatel) nenÌ moûnÈ 
prognÛzovat v˝voj poËtu obyvatel do budoucna. 
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2.2.1 Porodnost a plodnost 

Z·kladnÌ a prvotnÌ informacÌ, kter· je spojena s plodnostÌ ûen v »esku, a kterou je moûnÈ 
zÌskat z demografickÈ statistiky, je poËet narozen˝ch (resp. ûivÏ narozen˝ch) dÏtÌ. Ten 
z·visÌ na celÈm komplexu vz·jemnÏ se podmiÚujÌcÌch vnÏjöÌch a vnit¯nÌch faktor˘. Pokud 
tedy budeme abstrahovat od socioekonomick˝ch (struktur·lnÌch), hodnotov˝ch 
a normativnÌch promÏnn˝ch a takÈ nÏkter˝ch relevantnÌch populaËnÌch struktur (nap¯. 
rodinn˝ stav, vzdÏl·nÌ, n·rodnost, n·boûenstvÌ, ekonomick· aktivita apod.), je poËet ûivÏ 
narozen˝ch dÏtÌ v podstatÏ v˝sledkem intenzity plodnosti v prov·zanosti na poËet ûen 
v reprodukËnÌm vÏku. Jelikoû plodnost nenÌ v reprodukËnÌm obdobÌ nikdy rovnomÏrnÏ 
rozloûena v r·mci celÈho intervalu, d˘leûit˝m aspektem je i samotnÈ rozloûenÌ intenzity, 
a tÌm i vÏkov· struktura ûen v reprodukËnÌm vÏku (a zejmÈna ve vÏku nejvyööÌ plodnosti). 

Proto v˝voj poËtu ûivÏ narozen˝ch dÏtÌ v »esku budeme sledovat souËasnÏ v kontextu 
v˝voje intenzity plodnosti, jakoû i poËtu ûen ve vÏku 15 - 49 let. 

2.2.1.1 ⁄hrnn·!plodnost 
⁄hrnn· plodnost (ukazatel intenzity plodnosti) p¯edstavuje souËet mÏrn˝ch jednotek 
plodnosti podle vÏku vyjad¯ujÌcÌ intenzitu plodnosti danÈ populace v danÈm ËasovÈm 
obdobÌ (obvykle kalend·¯nÌ rok). Ud·v· poËet dÏtÌ, kterÈ by se narodily jednÈ ûenÏ bÏhem 
reprodukËnÌho obdobÌ, kdyby se hodnoty mÌry plodnosti dle vÏku nemÏnily zhruba 35 let. 
MÏ¯Ì intenzitu plodnosti ve fiktivnÌ generaci, jejÌû ¯·d plodnosti je sloûen z re·ln˝ch mÌr 
plodnosti 35 generacÌ. »Ìslo 35 p¯edstavujÌ poËet let reprodukËnÌho obdobÌ ûeny, poËÌt·nÌ 
s vÏkov˝m rozpÏtÌm 15 - 49 let. Jde tedy o poËet ûivÏ narozen˝ch dÏtÌ p¯ipadajÌcÌch na 
jednu ûenu ve vÏku 15-49 let. Magick˝m ËÌslem ˙hrnnÈ plodnosti je hodnota 2,1, kter· 
zajiöùuje udrûenÌ poËetnÌho stavu populace.  

Naposledy byla ˙hrnn· plodnost vyööÌ neû hodnota ud·van· pro zachov·nÌ prostÈ 
reprodukce s ohledem na tehdejöÌ ˙mrtnostnÌ pomÏry v roce 1979, kdy Ëinila 2,29 dÌtÏte 
na ûenu. Od roku 1987 vöak mÌra ˙hrnnÈ plodnosti klesala aû na ˙roveÚ 1,13, coû 
p¯edstavuje nejniûöÌ hodnotu (namÏ¯eno v »R v roce 1999).  

Pardubick˝!kraj!zaznamen·v·!b#hem!celÈho!sledovanÈho! obdobÌ!2006 ñ 2017 
hodnoty!˙hrnnÈ!plodnosti!vyööÌ,!neû!jsou!pr$m#rnÈ!hodnoty!za!%R. RozdÌly mezi 
pr˘mÏrnou ˙hrnnou plodnostÌ PardubickÈho kraje a celou »R jsou v nÏkter˝ch letech 
nepatrnÈ, m˘ûou b˝t zp˘sobenÈ v˝vojem lok·lnÌch podmÌnek. 

Tabulka 2: ⁄hrnn· plodnost 2006 - 2017 

⁄zemÌ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

»esk· 
republika 1,33 1,44 1,50 1,49 1,49 1,43 1,45 1,46 1,53 1,57 1,63 1,69 

Kraj1 1,35 1,48 1,49 1,48 1,52 1,46 1,51 1,45 1,58 1,58 1,68 1,67 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 
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Graf 5: ⁄hrnn· plodnost 2006 - 2017 

 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 

2.2.1.2 V#k!matky!p i!narozenÌ!dÌt#te 
Je vöeobecnÏ zn·mo, ûe po roce 1989 doölo k snÌûenÌ hodnot ˙hrnnÈ plodnosti a ke zv˝öenÌ 
pr˘mÏrnÈho vÏku matky p¯i narozenÌ dÌtÏte.  

ZmÏny v Ëasov·nÌ porod˘ jsme vyj·d¯ili za pomoci ukazatele pr˘mÏrnÈho vÏku matky p¯i 
narozenÌ dÌtÏte celkovÏ (n·sledujÌcÌ graf), kterÈ zv˝razÚujÌ diferenciaci PardubickÈho kraje, 
SO ORP Pardubice v˘Ëi pr˘mÏrnÈ hodnotÏ za »R.  

D·le p¯edpokl·d·me, ûe na mÏnÌcÌ se hodnoty pr˘mÏrnÈho vÏku matky p¯i narozenÌ dÌtÏte 
m· vliv i zmÏna modelu rodiny. Za poslednÌch 19 let doölo k v˝raznÈ zmÏnÏ od "starÈho" 
modelu, kter˝ se vyznaËuje Ëasnou plodnostÌ a up¯ednostnÏnÌm vÌcedÏtn˝ch rodin 
k "novÈmu" modelu, vyznaËujÌcÌ se pozdnÌ plodnostÌ a up¯ednostnÏnÌm dvoj a jedno 
dÏtn˝ch rodin. 

V PardubickÈm kraji doch·zÌ ke zvyöov·nÌ pr˘mÏrnÈho vÏku matky p¯i narozenÌ dÌtÏte 
pozdÏji, resp. pomaleji neû p¯i pr˘mÏru »eskÈ republiky. CelkovÏ vöak Pardubick˝ kraj 
kopÌruje v˝voj »R a odchylky jsou jen nepatrnÈ. ZmÏnu m˘ûeme vidÏt v roce 2017, kdy 
se pr˘mÏrn˝ vÏk matky p¯i narozenÌ dÌtÏte snÌûil. VÏk matky p¯i narozenÌ dÌtÏte v SO ORP 
Pardubice mezi lety 2013-2017 mÌrnÏ kolÌsal mezi hodnotami 30,7 aû 31 let. M˘ûeme 
p¯edpokl·dat, ûe vÏk matky p¯i porodu jiû nebude nad·le dlouhodobÏ line·rnÏ stoupat 
v kolÌsav˝ch intervalech, pokud se v˝raznÏ nezmÏnÌ mÌra ˙hrnnÈ plodnosti, nebo nÏkter˝ 
demografick˝ ukazatel. 

Tabulka 3: Pr˘mÏrn˝ vÏk matek p¯i narozenÌ dÌtÏte 2013-2017 

⁄zemÌ 2013 2014 2015 2016 2017 

»esk· republika 30,5 30,6 30,7 30,7 30,7 

Pardubick˝ kraj 30,3 30,4 30,5 30,5 30,4 

SO ORP Pardubice 30,8 30,7 31,0 30,8 31,0 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ 
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2.2.1.3 Po"et!narozen˝ch!d#tÌ 
Od roku 2004 se ve mÏstÏ Pardubice narodilo 14 096 ûiv˝ch dÏtÌ. NejvÌce dÏtÌ (1 024) se 
narodilo v roce 2008 a nejmÈnÏ (827) v roce 2004. Pr˘mÏrn˝ poËet ûivÏ narozen˝ch dÏtÌ 
za poslednÌch 15 let je 940 dÏtÌ roËnÏ. 

Tabulka 4: PoËet narozen˝ch dÏtÌ dle ˙daj˘ »S⁄ 

Pardubice 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
PoËet ûivÏ 
narozen˝ch 
dÏtÌ 

827 771 831 978 1 024 998 1 022 922 974 888 973 976 994 961 957 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 

Graf 6: PoËet ûivÏ narozen˝ch dÏtÌ v PardubicÌch v letech 2004 - 2018 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 

K¯ivka ûivÏ narozen˝ch dÏtÌ m· podobn˝ v˝voj v Ëase jako ̇ hrnn· plodnost a celkov˝ poËet 
obyvatel ve mÏstÏ, kter˝ nepatrnÏ roste. Vöechny tyto demografickÈ ukazatele jsou ˙zce 
propojeny a sice nevidÌme markantnÌ meziroËnÌ rozdÌly, na druhÈ stranÏ m˘ûeme sledovat 
postupnÏ se zlepöujÌcÌ stav demografickÈho v˝voje Pardubic. 

2.2.2 ⁄mrtnost 

K 31.12.2018 zem¯elo v PardubicÌch celkem 952 osob, coû p¯edstavuje 1,05% ˙mrtÌ 
z celkovÈho poËtu obyvatel. Z·roveÚ je to o 37 ˙mrtÌ mÈnÏ neû v roce 2017. Z hlediska 
p¯ÌËin smrti nejvÌce ˙mrtÌ bylo v d˘sledku nemocÌ obÏhovÈ soustavy. Na tyto nemoci 
zem¯elo 41,8 % ze vöech ˙mrtÌ. Druhou nejËastÏjöÌ p¯ÌËinou ˙mrtÌ byly n·dorovÈ 
onemocnÏnÌ, kterÈ tvo¯ily 27,5 % vöech ˙mrtÌ. Na t¯etÌm mÌstÏ to byly ˙mrtÌ v d˘sledku 
nemocÌ d˝chacÌ soustavy, na kterÈ v kraji zem¯elo 7,3 % ze vöech ˙mrtÌ. 

Chlapec narozen˝ v PardubickÈm kraji v roce 2017 se pravdÏpodobnÏ doûije vÏku 76,6 let 
(meziroËnÌ zv˝öenÌ o 0,3 roku), coû je Ëtvrt˝ nejvyööÌ vÏk mezi vöemi kraji »R. DÌvka 
narozen· v roce 2017 v PardubickÈm kraji m· p¯ed sebou pravdÏpodobnÏ 82,2 let ûivota 
(meziroËnÌ n·r˘st o 0,1 roku), coû je mezi kraji öest˝ nejvyööÌ vÏk. Hodnoty oËek·vanÈ 
dÈlky ûivota muû˘ i ûen v PardubickÈm kraji se nach·zejÌ nad celorepublikov˝m pr˘mÏrem. 

2.2.3 P irozen˝!a!migra"nÌ!p Ìr$stek!obyvatel 

Celkov˝ p¯Ìr˘stek obyvatelstva bÏhem roku 2018 byl vÏtöÌ, neû v roce 2017 a to o 62 osob. 
BÏhem roku 2018 se v PardubicÌch narodilo 957 ûiv˝ch dÏtÌ. Bylo to nepatrnÏ mÈnÏ dÏtÌ 
neû v roce 2017. SouËasnÏ bÏhem roku 2018 zem¯elo 952 osob, coû je o nÏco mÈnÏ neû 
v roce 2017. P¯irozen˝ p¯Ìr˘stek obyvatelstva jako rozdÌl mezi narozen˝mi a zem¯el˝ch tak 
dos·hl hodnoty 5 osob.  
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Druh˝m ukazatelem, kter˝ ovlivÚuje poËet obyvatel ve mÏstÏ je migrace obyvatelstva. 
PoËet p¯istÏhoval˝ch osob za poslednÌ 3 roky p¯evyöuje poËty vystÏhovan˝ch z Pardubic, 
dÌky Ëemuû zaznamen·v·me migraËnÌ p¯Ìr˘stek obyvatelstva. V!pr$b#hu!roku!2018!se!
do! Pardubic! p ist#hovalo! 348! osob,! to! tvo ilo 98,5 &! z! celkovÈho! p Ìr$stku!
obyvatel. 

Tabulka 5: P¯Ìr˘stek obyvatel mÏsta Pardubic v letech 2004 - 2018 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
P¯irozen˝ 
p¯Ìr˘stek -35 -108 -72 131 114 123 108 -36 -15 -74 32 -40 68 -28 5 

éivÏ 
narozenÌ 827 771 831 978 1 024 998 1 022 922 974 888 973 976 994 961 957 

Zem¯elÌ 862 879 903 847 910 875 914 958 989 962 941 1 016 926 989 952 

MigraËnÌ 
p¯Ìr˘stek -525 187 128 555 533 62 216 -44 -70 39 229 -15 338 319 348 

P¯istÏhovalÌ 1 194 1 948 1 928 2 799 2 707 2 049 2 086 1 889 2 044 2 155 2 168 2 058 2 445 2 523 2 679 

VystÏhovalÌ 1 719 1 761 1 800 2 244 2 174 1 987 1 870 1 933 2 114 2 116 1 939 2 073 2 107 2 204 2 331 

P Ìr$stek!
obyvatel -560 79 56 686 647 185 324 -80 -85 -35 261 -55 406 291 353 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 

N·sledujÌcÌ graf zn·zorÚuje dlouhodob˝ v˝voj poËtu zem¯el˝ch a narozen˝ch obyvatel 
v PardubicÌch. Z v˝voje nenÌ patrn˝ û·dn˝ v˝razn˝ trend.  

Graf 7: P¯irozen˝ p¯Ìr˘stek obyvatel 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 

V˝voj od roku 2004 p¯inesl trendy i do oblasti migrace. Ve srovn·nÌ s roky 2007 a 2008, 
kdy byl p¯Ìr˘stek obyvatel stÏhov·nÌm nejvyööÌ, se v˝voj v poslednÌch t¯ech letech 
pohyboval v rozmezÌ 310 aû 350 osob. V letech 2004,2011,2012,2015 doölo k ̇ bytku osob, 
coû znamen·, ûe vÌce lidÌ se odstÏhovalo, jako p¯istÏhovalo. Maximum ˙bytku obyvatel 
stÏhov·nÌm nastalo v roce 2004, kdy rozdÌl mezi p¯istÏhovan˝mi a odstÏhovan˝mi osobami 
Ëinil 525 osob. 
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Graf 8: MigraËnÌ p¯Ìr˘stek obyvatel 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ podle ˙daj˘ »S⁄ k 31.12.2018 

2.3 ShrnutÌ!kapitoly 
 PoËet obyvatel Pardubic se za poslednÌch 10 let pohyboval v rozmezÌ 89 000 aû 

91 000 obyvatel.  

 K 31. 12 2018 ûilo ve mÏstÏ Pardubice 90 688 obyvatel, z Ëehoû 51 % tvo¯ily ûeny 
a 49 % muûi.  

 PoËet zem¯el˝ch osob Ëinil v poslednÌm sledovanÈm roce 952 osob. NejËastÏjöÌ 
p¯ÌËn· ˙mrtÌ muû˘ i ûen byly nemoci obÏhovÈ soustavy. Hodnoty nadÏje doûitÌ p¯i 
narozenÌ muû˘ i ûen jsou v PardubickÈm kraji nad celorepublikov˝m pr˘mÏrem.  

 VÏkov· struktura obyvatel odpovÌd· vÏkovÈ struktu¯e »eskÈ republiky. I zde 
p¯evaûuje poËet senior˘ nad mladistv˝mi. Obyvatel obou dvou skupin kaûdoroËnÏ 
p¯ib˝v·, a to na ˙kor osob v produktivnÌm vÏku, kter˝ch naopak ub˝v·. 

 Pr˘mÏrn˝ vÏk obyvatel se zvyöuje. Za tento fakt m˘ûe p¯edevöÌm mal· porodnost 
a st·le se zvyöujÌcÌ nadÏje na doûitÌ staröÌch osob. VÌce lidÌ se doûÌv· vyööÌho vÏku, 
dÌky Ëemuû se pr˘mÏrn˝ vÏk zvyöuje. 

 ⁄hrnn· plodnost se pohybuje kolem 1,7 ûivÏ narozenÈho dÌtÏte na jednu ûenu. 

 ⁄mrtnost se dlouhodobÏ pohybuje kolem 1 %, tedy kaûd˝ rok zem¯e kolem 1 % 
populace mÏsta Pardubic. 

 Migrace obyvatel vykazuje v jednotliv˝ch letech rozdÌlnÈ hodnoty. V˝kyvy 
zp˘sobenÈ stÏhov·nÌm jsou v poslednÌch t¯ech letech stabilnÌ, pr˘mÏrnÏ se 
migraËnÌ p¯Ìr˘stek pohybuje na hodnotÏ 350 osob roËnÏ. 
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3 V˝voj! po"tu! obyvatel! a! pohyb! obyvatel! v Hradecko - 
PardubickÈ!aglomeraci 

Kapitola p¯edstavuje vybran· data z oblasti demografie, kterÈ vych·zÌ ze Strategie ˙zemÌ 
Hradecko-PardubickÈ aglomerace.  

3.1 V˝voj!po"tu!obyvatel!a!pohyb!obyvatelstva 
V˝razn˝ rozvoj poËtu obyvatelstva je zaznamen·n v prostoru mezi Hradcem Kr·lovÈ 
a Pardubicemi, v bezprost¯ednÌm z·zemÌ Pardubic smÏrem na jihoz·pad. V PardubickÈ 
aglomeraci doch·zÌ k n·r˘stu poËtu obyvatel menöÌch obcÌ v z·zemÌ mÏsta Pardubice.  

3.1.1 P irozen˝!p Ìr$stek 

P¯irozen˝ p¯Ìr˘stek obyvatelstva je spolu s migracÌ hlavnÌm faktorem v˝voje poËtu obyvatel 
a celkovÈ demografickÈ struktury. V obdobÌ 2014-2018 p¯ibylo p¯irozen˝m p¯Ìr˘stkem na 
˙zemÌ aglomerace p¯es 900 obyvatel, navÌc vykazuje aglomerace i vysokou hrubou mÌru 
p¯irozenÈho p¯Ìr˘stku (p¯irozen˝ p¯Ìr˘stek na 1 000 obyvatel st¯ednÌho stavu). P¯i bliûöÌm 
pohledu do ˙zemÌ aglomerace jsou vidÏt rozdÌly mezi hradeckou a pardubickou Ë·stÌ 
aglomerace. Pardubick· Ë·st aglomerace vykazuje vyööÌ dynamiku p¯irozenÈho p¯Ìr˘stku ñ 
vyööÌ hrubou mÌru p¯irozenÈho p¯Ìr˘stku i celkov˝ p¯irozen˝ p¯Ìr˘stek neû v hradeckÈ Ë·sti 
aglomerace. 

3.1.2 Migrace 

Na v˝voj poËtu obyvatel v PardubickÈ aglomeraci m· zejmÈna migrace. Kr·lovÈhradeck˝ 
kraj pat¯Ì k migraËnÏ stagnujÌcÌm ˙zemÌm, spÌöe mÌrnÏ ztr·tov˝m ˙zemÌm. Hrub· mÌra 
migraËnÌho salda v dlouhodobÈm horizontu spÌöe kles·, v˝raznÏji se nemÏnÌ. Oproti tomu 
Pardubick˝ kraj je ve sledovanÈm obdobÌ 2014-2018 v˝raznÏ pozitivnÌ. MigraËnÌ p¯Ìr˘stek 
Hradecko-pardubickÈ aglomerace m· dlouhodobÏ r˘stovou tendenci, mimo roky 2016 
a 2018 se! kaûdoro"n#! intenzita! migrace! zvyöovala, navÌc je intenzita migrace do 
˙zemÌ aglomerace jako celku v˝raznÏ vyööÌ neû v p¯ÌpadÏ obou kraj˘. Ve sledovanÈm 
obdobÌ se celkovÏ do aglomerace p ist#hovalo!p es!4 000 obyvatel, coû je vÌce neû 
v p¯ÌpadÏ migrace do obou kraj˘ dohromady a znaËÌ to i silnou vazbu migrace z obcÌ obou 
kraj˘ leûÌcÌch mimo aglomeraci smÏrem do ˙zemÌ Hradecko-pardubickÈ aglomerace.  

P¯i bliûöÌm srovn·nÌ jednotliv˝ch Ë·stÌ aglomerace je patrnÈ, ûe o pozitivnÌ migraËnÌ saldo 
se vyööÌ mÌrou zasluhuje jejÌ pardubick·!"·st, kde migracÌ p¯ibylo ve sledovanÈm obdobÌ 
skoro 4 000! lidÌ. Pokud se zamÏ¯Ìme na samotnÈ mÏsto Pardubice, tak za sledovanÈ 
obdobÌ migracÌ do mÏsta p¯ibylo 1 219 osob.  

3.1.3 Migra"nÌ!proudy!do/z Hradecko-pardubickÈ!aglomerace 

Hradecko-pardubick· aglomerace je ˙zemÌm s intenzivnÌ migraËnÌ v˝mÏnou se sv˝m 
okolÌm, vzhledem ke svÈmu v˝znamu jakoûto aglomeraËnÌmu centru dvou kraj˘ je jako 
celek migraËnÏ ziskovÈ ñ z Hradecko-pardubickÈ aglomerace se v obdobÌ 2014-2018 
vystÏhovalo 16 590 obyvatel, naopak p¯istÏhovalo se 20 635!lidÌ. NejvÌce obyvatel se do 
Hradecko-pardubickÈ aglomerace p¯istÏhovalo z ˙zemÌ mimo »eskou republiku ñ celkem 
se tedy do roku 2018 do aglomerace p¯istÏhovalo 6 259! cizinc$.  Z tohoto objemu 
migrant˘ z ˙zemÌ mimo »eskou republiku mÌ¯Ì 62!&!do!pardubickÈ!"·sti!aglomerace. 

3.1.4 Migra"nÌ!proudy!do/z!Pardubic 

Do Pardubic se bÏhem sledovanÈho obdobÌ 2014 ñ 2018 p¯istÏhovalo 11 873 obyvatel. 
NejvÌce obyvatel se za sledovanÈ obdobÌ p¯istÏhovalo do Pardubic z ˙zemÌ!mimo!%eskou!
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republiku (3 527 osob). Pardubice jsou celkovÏ nejËastÏjöÌm migraËnÌm smÏrem z centra 
Kr·lovÈhradeckÈho kraje v r·mci ˙zemÌ aglomerace, z·roveÚ druh˝m nejv˝znamnÏjöÌm 
proudem v r·mci »eskÈ republiky (hned po HlavnÌm mÏstÏ Praze). 

Z Pardubic se bÏhem sledovanÈho obdobÌ 2014 ñ 2018 vystÏhovalo 10 654 obyvatel 
(o 300 vÌce neû z Hradce Kr·lovÈ), z toho 4 515!do! obcÌ! spadajÌcÌch!do!Hradecko-
pardubickÈ! aglomerace a 6 106 do obcÌ mimo ˙zemÌ aglomerace. Pardubice 
zaznamenaly nejvÌce vystÏhoval˝ch do nejvÏtöÌch mÏst ñ Chrudim a P¯elouË, d·le L·znÏ 
BohdaneË, Srch, StarÈ HradiötÏ, Sezemice a Daöice. 
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4 PrognÛza! v˝voje! cÌlovÈ! skupiny! a! po"tu! obyvatel 
v PardubicÌch 

PrognÛza v˝voje poËtu a vÏkovÈ struktury obyvatel p¯edstavuje nezbytnÈ podklady pro 
pl·nov·nÌ dostupnosti ve¯ejn˝ch sluûeb, a to p¯edevöÌm v oblasti ökolstvÌ, zdravotnictvÌ, 
dopravy a soci·lnÌch sluûeb. Ot·zkou z˘st·v· jedinÏ, kdy a Ëi v˘bec zaËne pokles poËtu 
obyvatel a jakou bude mÌt intenzitu. OdpovÏÔ  na tyto ot·zky d·vajÌ jednotlivÈ varianty 
prognÛzy, kterÈ dokumentujÌ r˘zn˝ v˝voj poËtu obyvatel a podmÌnky, za nichû by takov˝ 
v˝voj mohl nastat. 

Je t¯eba upozornit, ûe prognÛza je platn· pouze za podmÌnky, ûe nastanou p¯edpokl·danÈ 
trendy migrace a v˝stavby. Z tohoto d˘vodu poËÌt·me s variantnÌmi ¯eöenÌmi zohledÚujÌcÌ 
r˘znÈ modely budoucÌho v˝voje. PrognÛza v˝voje poËtu obyvatel byla tedy vymodelov·na 
ve t¯ech variant·ch a to nÌzkÈ, st¯ednÌ a vysokÈ. 

St¯ednÌ variantu je moûnÈ pokl·dat za nejpravdÏpodobnÏjöÌ trajektorii v˝voje. Z·kladnÌm 
p¯edpokladem, ze kterÈho vych·zÌ prognÛza v˝voje cÌlovÈ skupiny, byl po"et! d#tÌ!
s trval˝m! pobytem! v PardubicÌch, demografick·! struktura! obyvatel, pl·novan·!
bytov·!v˝stavba a vliv migrace. Pro pot¯eby posouzenÌ st·vajÌcÌch kapacit mate¯sk˝ch 
a z·kladnÌch ökol pak varianta zahrnuje sloûku dojÌûd#jÌcÌch,! tedy dÏtÌ nebo û·k˘ bez 
trvalÈho pobytu v PardubicÌch. 

4.1 P edpoklad!prognÛzy 
PrognÛza je zacÌlena na vÏkovou skupinu do 15 let a pro tyto ˙Ëely byl vytvo¯en 
prognostick˝ model jejÌho budoucÌho v˝voje. Na z·kladÏ predikovanÈho v˝voje cÌlovÈ 
skupiny a dosavadnÌ vÏkovÈ struktury obyvatel mÏsta Pardubic byla vytvo¯ena 
i demografick· prognÛza v˝voje celkovÈ populace. U st¯ednÌ varianty je vÏkov· struktura 
posouv·na v Ëase s ohledem na obecnÏ p¯edpokl·danÈ st·rnutÌ obyvatel. Vysok· a nÌzk· 
varianta vznikly na podobnÈm principu jako varianta st¯ednÌ. 

Model!prognÛzy s ohledem!na!kapacitu!ökol!vych·zÌ!z 2!z·kladnÌch!parametr$!a!
n·slednÈ!projekce!s!ohledem!na!kapacitu!za ÌzenÌ 

Prognostick˝ model pracuje v obdobÌ od roku 2019 do roku 2035. Je zacÌlen na tyto vÏkovÈ 
skupiny:  

 2 - 6 let (vÏkov· skupina pro umÌstÏnÌ v mate¯sk˝ch ökol·ch), 

 3 - 6 let (druh· kategorie vÏkovÈ skupiny pro umÌstÏnÌ v mate¯sk˝ch ökol·ch), 

 7 - 15 let (vÏkov· skupina pro umÌstÏnÌ do z·kladnÌch ökol). 

1) Po"et!d#tÌ!s!trval˝m!pobytem!v PardubicÌch 

Jedn· se o poËet dÏtÌ trvale bydlÌcÌch v PardubicÌch dle roËnÌku narozenÌ. DÏti, co se d¯Ìve 
v PardubicÌch narodily a odstÏhovaly se, zapoËteny nejsou a naopak jsou zapoËteny ty dÏti 
s trval˝m pobytem, kterÈ se narodily nÏkde jinde.  

Uveden˝ poËet dÏtÌ do urËitÈ mÌry v sobÏ zahrnuje t¯i nÌûe uvedenÈ komponentnÌ sloûky:   

 porodnost (poËet ûivÏ narozen˝ch),  

 migraci, 

 ˙mrtnost.  
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TÌmto je ˙vodnÌ p¯edpoklad vytvo¯en a nejsou tedy d·le rozeps·ny informace uveden˝ch 
3 sloûek v podrobnosti jednotliv˝ch vÏkov˝ch jednotek. D·le prognÛza vych·zÌ tedy z nÌûe 
uveden˝ch dat poËtu dÏtÌ v letech 2004 aû 2018.  

 PoËet narozen˝ch dÏtÌ s trval˝m pobytem v PardubicÌch (2004 ñ 2018) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PoËet dÏtÌ 756 767 807 947 966 968 990 876 930 902 958 931 994 866 853 

Zdroj: ⁄daje Magistr·tu mÏsta Pardubic  

V˝chozÌ!nastavenÌ predikce  

⁄vodnÌ nastavenÌ vych·zÌ z poslednÌho zn·mÈho celoroËnÌho ˙daje, tedy na rok 2018 a d·le 
se poËÌt· se t¯emi variantami v˝voje poËtu dÏtÌ. VariantnÌ nastavenÌ, zejmÈna varianta 
st¯ednÌ, zohledÚuje dokument »eskÈho statistickÈho ˙¯adu Ñ Dlouhodob˝ v˝voj poËtu 
obyvatel PardubickÈho kraje do roku 2050 ì , resp. jeho Ë·st t˝kajÌcÌ se pohybu obyvatel 
v okresu Pardubice. Zhotovitel d·le vyuûÌv· data ze Strategie ˙zemÌ Hradecko-PardubickÈ 
aglomerace. 

Koeficienty a konstanty 

V˝sledn˝ poËet dÏtÌ v prognostickÈm modelu lze nastavit r˘zn˝mi zp˘soby. Tato nastavenÌ 
lze aplikovat souËasnÏ a v˝sledkem je tedy prognÛza poËtu dÏtÌ v jednotliv˝ch letech 
sledovanÈho obdobÌ :  

 NastavenÌ jednor·zovÈ meziroËnÌ zmÏny (plynulost k¯ivky) ñ meziroËnÌ zmÏna poËtu 
dÏtÌ, kter· se projevÌ pouze v danÈm roce. 

 NastavenÌ konstanty progrese zmÏn (zak¯ivenÌ k¯ivky) ñ konstanta urËuje progresi 
meziroËnÌho r˘stu/poklesu poËtu dÏtÌ. 

 NastavenÌ koeficientu progrese zmÏn (nastavenÌ sklonu, rozev¯enÌ mezi k¯ivkami) - 
koeficient urËuje progresi procentnÌho meziroËnÌho r˘stu/poklesu poËtu dÏtÌ. 

 NastavenÌ konstantnÌho koeficientu meziroËnÌ zmÏny (vertik·lnÌ posun k¯ivky) ñ 
procentnÌ zmÏna poËtu dÏti oproti v˝chozÌmu stavu v celÈm obdobÌ. 

Tabulka 6: NastavenÌ konstant a koeficientu prognostickÈho modelu obdobÌ 2019 - 2035  

 Varianta 

NastavenÌ konstanty 
progrese zmÏn  

(meziroËnÌ zmÏna 
poËtu dÏtÌ) 

NastavenÌ koeficientu 
progrese zmÏn 

NastavenÌ 
konstantnÌho 
koeficientu 

Varianta nÌzk· -0,1000 -0,0050 (-0,5 %) 1,0000 (100 %)2 

Varianta st¯ednÌ 0,10003 0,0000 (0 %) 1,0000 (100 %) 

Varianta vysok· 0,4000 0,0050 (+0,5 %) 1,0000 (100 %) 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

 

 

 

 
2 100 % je v·z·no na rok 2018, kdy je v˝chozÌ stav modelu.  
3 Z anal˝zy dat minulosti vych·zÌ hodnoty ve st¯ednÌ variantÏ (v˝voj poËtu dÏtÌ, obyvatel 
v PardubickÈm kraji) v z·pornÈ predikci. Model p¯edpokl·d· naopak mÌrn˝ r˘st dÌky bytovÈ v˝stavbÏ 
a migraci obyvatel do mÏsta vËetnÏ migrace osob cizÌ n·rodnosti.   
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2) Bytov·! v˝stavba! a! jejÌ! vliv! na! novÈ! p ÌchozÌ! d#ti! ve! v#kov˝ch! jednotk·ch!
v#kovÈ!skupiny 0 - 15 let 

Zvl·ötÏ migrace je na lok·lnÌ ˙rovni velmi v˝znamn·, ale obtÌûnÏ predikovan· promÏnn·. 
TakÈ z tohoto d˘vodu prognÛza zahrnuje uvaûovanÈ rozvojovÈ pl·ny v˝stavby 
v PardubicÌch. 

Atraktivita ˙zemÌ pro bydlenÌ m· na poËet p¯istÏhoval˝ch osob z·sadnÌ vliv. Za poslednÌ 
3 roky doch·zÌ v PardubicÌch k migraËnÌmu p¯Ìr˘stku obyvatelstva, tedy poËet 
p¯istÏhoval˝ch p¯evyöuje poËet vystÏhovan˝ch z Pardubic. Tento trend, tedy atraktivitu 
mÏsta a jeho blÌzkÈho okolÌ pro bydlenÌ p¯edpokl·d·me i do budoucna.  

Na komponentnÌ sloûku m· vliv hned nÏkolik promÏnn˝ch, kterÈ jsou v prognostickÈm 
modelu zapracov·ny :  

 poËet nov˝ch byt˘ k nastÏhov·nÌ v danÈm roce, 

 pr˘mÏrn˝ poËet obyvatel na jeden novÏ vystaven˝ byt, 

 podÌl dÏtskÈ sloûky 0 - 15 let z celkovÈho poËtu obyvatel v nov˝ch bytech, 

 podÌl vÏkov˝ch jednotek dÏtskÈ sloûky, 

 variantnÌ zapoËtenÌ vlivu v˝stavby (v %). 

Tabulka 7: V˝chozÌ nastavenÌ parametr˘ komponentnÌ sloûky bytovÈ v˝stavby  

Parametr Varianta 
nÌzk· 

Varianta 
st¯ednÌ 

Varianta 
vysok· 

PoËet nov˝ch byt˘ k nastÏhov·nÌ v danÈm roce 300 

Pr˘mÏrn˝ poËet obyvatel na jeden novÏ vystaven˝ byt 2 

PodÌl dÏtskÈ sloûky 0 - 15 let z celkovÈho poËtu obyvatel v nov˝ch bytech 30 % 

PodÌl vÏkov˝ch jednotek dÏtskÈ sloûky z bodu 3 5,01 % - 7,00 % 

VariantnÌ zapoËtenÌ vlivu v˝stavby (v %) 60 % 75 % 90 % 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

Pozn·mka: JednotlivÈ varianty jsou poËÌt·ny ze stejnÈho z·kladu, tedy majÌ spoleËnÈ parametry poËet nov˝ch 
byt˘, pr˘mÏrn˝ poËet obyvatel v nov˝ch bytech, podÌl dÏtskÈ sloûky vË. vÏkov˝ch jednotek. 
V prognostickÈm modelu lze nastavit poËet byt˘ v jednotliv˝ch letech rozdÌlnÏ. V tomto modelu poËet byt˘ 
a pr˘mÏrn˝ poËet obyvatel vych·zÌ z vlastnÌch propoËt˘ zhotovitele a dat z minulosti, kdy nap¯. v roce 2018 bylo 
v PardubicÌch dokonËeno 355 byt˘. 
PodÌl dÏtskÈ sloûky a vÏkov˝ch jednotek vych·zÌ z ˙daj˘ »S⁄ (https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-
obyvatelstva-g598foxrzn) 

V tabulce nÌûe je uveden p¯ehled podÌlu dÏtskÈ sloûky ve vÏku 0-15 let.  

Tabulka 8: PodÌl dÏtskÈ sloûky 0 - 15 let z celkovÈho poËtu obyvatel v nov˝ch bytech 

V#k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PodÌl (%) 6,28 6,72 6,47 6,45 6,30 6,52 6,41 6,89 6,98 7,00 6,82 6,15 5,34 5,54 5,09 5,01 

Zdroj: VlastnÌ v˝poËty dle ˙daj˘ »S⁄  
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3)!OstatnÌ!parametry!modelu 

Jedn· se o parametry modelu majÌcÌ vliv na poËet û·k˘ v mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol·ch 
z¯izovan˝ch mÏstem Pardubice. N·sledujÌcÌ parametry jsou pouûity pro vöechny varianty 
prognÛzy, a to ve stejnÈ, nevariantnÌ hodnotÏ. 

DojÌûd#jÌcÌ!a!cizÌ!st·tnÌ!p ÌsluönÌci 

Tabulka 9: OstatnÌ parametry ovlivÚujÌcÌ poËet dÏtÌ a û·ku ve ökol·ch 

Parametr 
V˝chozÌ stav MeziroËnÌ p¯Ìr˘stek 

Mate¯skÈ 
ökoly 

Z·kladnÌ 
ökoly 

Mate¯skÈ 
ökoly 

Z·kladnÌ 
ökoly 

DojÌûdÏjÌcÌ (trval˝ pobyt mimo Pardubice) 207 1 798 5 10 

CizÌ st·tnÌ p¯ÌsluönÌci 91 225 10 10 
Pozn·mka: Data vych·zÌ z aktu·lnÌho ökolnÌho roku 2018/2019 (˙daje z poskytnut˝ch podklad˘ Magistr·tu 
mÏsta Pardubic) 

Korela"nÌ!procento!na!obdobÌ!2019!ñ 2035  

KorekËnÌ procento je zapot¯ebÌ nastavit z toho d˘vodu, ûe v kaûdÈm roËnÌku doch·zÌ 
k urËit˝m vliv˘m, kterÈ ovlivÚujÌ poËet dÏtÌ/û·k˘ ve ökol·ch z¯izovan˝ch Statut·rnÌm 
mÏstem Pardubice. Jedn· se zejmÈna p¯Ìpady, kdy dÏti navötÏvujÌ ökoly, jejichû 
z¯izovatelem nenÌ Statut·rnÌ mÏsto Pardubice, tedy ökoly soukromÈ nebo cÌrkevnÌ. 
U z·kladnÌch ökol pak hraje roli i vÏk n·stupu do prvnÌho roËnÌku, respektive odklady tÏchto 
n·stup˘. U mate¯sk˝ch ökol je naopak zapot¯ebÌ poËÌtat s tÌm, ûe mate¯skÈ ökoly nejsou 
povinnÈ. 

KorekËnÌ procento vych·zÌ z v˝poËt˘ roku 2018. Jedn· se o pomÏrnou Ë·st rozdÌlu souËtu 
dÏtÌ s trval˝m pobytem v PardubicÌch, vË. dojÌûdÏjÌcÌch a cizinc˘, narozen˝ch v letech 2003 
- 2011 a poËtu û·k˘ ve ökolnÌm roce 2018/2019. KorelaËnÌ procento na obdobÌ 2019 ñ 
2035 ËinÌ 9,71 %. 

Kapacita!mate sk˝ch!a!z·kladnÌch!ökol 

Parametry definovanÈ pro kapacitu mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol :   

 v˝chozÌ kapacita mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol, 

 meziroËnÌ p¯Ìr˘stek kapacity mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol, 

 nastavenÌ optim·lnÌ kapacity (v % celkovÈ kapacity) z·kladnÌch ökol. 

Tabulka 10: Parametry kapacity mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol 

 Mate¯skÈ ökoly Z·kladnÌ ökoly 

V˝chozÌ kapacita 3 208 9 623 

MeziroËnÌ p¯Ìr˘stek kapacity v jednotliv˝ch letech sledovanÈho obdobÌ 0 0 

Optim·lnÌ kapacita - 90 % 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

Pozn·mka: V˝chozÌ kapacita, bez speci·lnÌch ökol.  
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4.2 P edpokl·dan˝! v˝voj! po"tu! obyvatel! a! v˝voj! po"tu! d#tÌ!
umÌst#n˝ch!do!Mä!a!Zä!v!PardubicÌch 

Na z·kladÏ v˝öe uveden˝ch parametr˘ byl proveden modelov˝ v˝poËet poËtu obyvatel 
mÏsta Pardubice.  

Pokud se naplnÌ v˝öe uvedenÈ p¯edpoklady, lze oËek·vat, ûe celkov˝ poËet obyvatel 
Pardubic se v roce 2035 bude pohybovat lehce nad 94 500 osobami (st¯ednÌ varianta). 
Podle st¯ednÌ varianty prognÛzy bude Ëinit celkov˝ p¯Ìr˘stek obyvatel mezi lety 2019 
a 2035 p¯ibliûnÏ 3 600 obyvatel. V minulosti, mezi roky 2002 ñ 2019 vzrostl poËet obyvatel 
Pardubic o 1 580, tzn., ûe celkov˝ prognÛzovan˝ p¯Ìr˘stek je tedy v pr˘mÏru na jeden rok 
vyööÌ, neû bylo zaznamen·no v poslednÌch sedmn·cti letech.  

Graf 9: PrognÛza v˝voje poËtu obyvatel Pardubic do roku 2035 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

Pozn·mka: 

BudoucÌ v˝voj bude v˝raznÏ z·viset na bytovÈ v˝stavbÏ a migraci. ObÏ krajnÌ varianty 
m˘ûeme povaûovat sv˝m zp˘sobem za varujÌcÌ. Vysok· varianta ukazuje, co by se stalo, 
kdyby se podstatnÏ zv˝öila bytov· v˝stavba (nad 300 byt˘ roËnÏ), nÌzk· varianta zase 
poËÌt· s realizacÌ minima pl·novan˝ch projekt˘ a nÌzkou migracÌ.  

PoËet dÏtÌ od dvou do öesti let bude po roce 2023 mÌrnÏ r˘st. Ve st¯ednÌ variantÏ se poËet 
dÏtÌ bude pozvolna zvyöovat do roku 2035. Od roku 2019 do roku 2021 poËet dÏtÌ 
umÌstÏn˝ch do Mä kopÌruje trend poklesu poËtu narozen˝ch dÏtÌ s trval˝m pobytem 
v PardubicÌch, tedy poËet narozen˝ch dÏtÌ od roku 2016 do roku 2018.  
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Graf 10: V˝voj poËtu dÏtÌ od dvou let do öesti let vÏku (k umÌstÏnÌ do Mä) 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

PoËet dÏtÌ od sedmi do patn·cti let bude od roku 2019 r˘st do roku 2023, n·slednÏ se 
p¯edpokl·d· jiû pozvoln˝ r˘st a po roce 2030 pak mÌrnÏjöÌ stagnace poËtu dÏtÌ v tÈto 
vÏkovÈ kategorii.  

Graf 11: V˝voj poËtu dÏtÌ od sedmi let do patn·cti let vÏku (k umÌstÏnÌ do Zä) 

  
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 
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5 Kapacita!mate sk˝ch!a!z·kladnÌch!ökol 

5.1 Mate skÈ!ökoly! 
MÏsto z¯izuje 31 mate¯sk˝ch ökol. Mate¯skÈ ökoly jsou rovnomÏrnÏ rozmÌstÏny po celÈm 
mÏstÏ vËetnÏ jeho p¯edmÏstÌ. V souvislosti s povinn˝m p¯edökolnÌm vzdÏl·v·nÌm a novelou 
ökolskÈho z·kona, kter· vstoupila v platnost 1. ledna 2017, byly mÏstskÈ mate¯skÈ ökoly 
novÏ rozdÏleny do t¯Ì ökolsk˝ch obvod˘, tzv. "Mate¯sk˝ch okres˘", aby bylo moûnÈ zajistit 
umÌstÏnÌ vöech pardubick˝ch dÏtÌ podle jejich sp·dovÈ oblasti. Z tohoto d˘vodu budou do 
dalöÌ anal˝zy zahrnuty pouze mate¯skÈ ökoly, kterÈ z¯Ìdilo mÏsto Pardubice. SoukromÈ 
ökoly nebudou zahrnuty do podrobnÏjöÌ anal˝zy. 

5.1.1 Mate skÈ!ökoly,!jejichû!z izovatelem!je!m#sto!Pardubice 

Mate¯skÈ ökoly jsou schopny p¯ijmout roËnÏ p¯ibliûnÏ 3 200 dÏtÌ. Tato kapacita byla dosud 
dostateËn·. Ve ökolnÌm roce 2016/2017 bylo v mate¯sk˝ch ökol·ch 3 176 dÏtÌ. O rok 
pozdÏji bylo do ökol zapsan˝ch o 13 dÏtÌ mÈnÏ, tj. 3 163 dÏtÌ. Voln˝ch mÌst je zatÌm 
dostatek, voln· kapacita se pohybuje na ˙rovni cca 2 %.  

NevyuûitÈ kapacity v mate¯sk˝ch ökol·ch jsou do jistÈ mÌry zap¯ÌËinÏny soukrom˝mi 
mate¯sk˝mi ökolami. Ve ökolnÌm roce 2017 / 2018 bylo v PardubicÌch 4 773 dÏtÌ ve vÏku 
2-6 let. P¯i maxim·lnÌ obsazenosti by kapacita mate¯sk˝ch ökol z¯izovan˝ch mÏstem staËila 
pouze pro cca 68 % z nich. Z v˝öe uvedenÈho vypl˝v·, ûe ostatnÌ dÏti navötÏvujÌ soukromÈ 
mate¯skÈ ökoly, mate¯skÈ ökoly mimo Pardubice nebo dÏti z˘st·vajÌ doma s rodiËi 
(rodiËovsk· dovolen·). 

5.1.2 Kapacita v mate sk˝ch!ökol·ch 

Kapacita v mate¯sk˝ch ökol·ch je prognÛzov·na pro st¯ednÌ variantu. 

Dostupn· kapacita v mate¯sk˝ch ökol·ch ËinÌ 3 208 û·k˘4, v roce 2019 je pot¯eba mÌt 
dostupnou kapacitu pro 4 525 dÏtÌ od dvou do öesti let vÏku. RozdÌl cca 1 300 û·k˘ tak je 
pokryt p¯edevöÌm soukrom˝mi mate¯sk˝mi ökolami nebo odklady n·stupu do mate¯skÈ 
ökoly.  

S ̇ ËinnostÌ od roku 2020 bude p¯edökolnÌ vzdÏl·v·nÌ organizov·no pro dÏti ve vÏku od 2 do 
zpravidla 6 let. Pokud vöechny rodiny vyuûijÌ moûnost umÌstit svÈ dÏti do mate¯sk˝ch ökol 
od dvou let, kapacita mate¯sk˝ch ökol nebude dostateËn·. Na druhÈ stranÏ je t¯eba uvÈst, 
ûe tato situace jistÏ nenastane. 

  

 
4 Kapacita na z·kladÏ podklad˘ MSP a informacÌ zhotovitele;  bez kapacity speci·lnÌch ökol.  
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Graf 12: St¯ednÌ varianta od dvou do öesti let vÏku 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

P¯i variantÏ od t¯Ì do öesti let vÏku pak pot¯eby mÌst ve ökol·ch vych·zÌ pozitivnÏji. V roce 
2019 je pot¯eba mÌt dostupnou kapacitu pro 3 678 dÏtÌ, dostupn· kapacita je pro 3 208 
dÏtÌ.  

Graf 13: St¯ednÌ varianta od t¯Ì do öesti let vÏku 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

NÌûe jsou uvedeny varianty pro dÏti od t¯Ì do öesti let vÏku v nÌzkÈ a vysokÈ variantÏ. 
U obou variant nedostaËuje dostupn· kapacita pot¯ebnÈ kapacitÏ pro dÏti ve vÏku 3 ñ 6 
let. Z v˝öe uvedenÈho vypl˝v·, ûe dÏti navötÏvujÌ soukromÈ mate¯skÈ ökoly, mate¯skÈ 
ökoly mimo Pardubice nebo dÏti z˘st·vajÌ doma s rodiËi (rodiËovsk· dovolen·). D˘leûitÈ je 
takÈ uvÈst, ûe od roku 2020 se zv˝öÌ rodiËovsk˝ p¯ÌspÏvek, coû m˘ûe podpo¯it rozhodnutÌ 
rodiË˘ ned·vat do mate¯skÈ ökoly dÏti od dvou let.  

Graf 14: NÌzk· varianta od t¯Ì do öesti let vÏku 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 
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Graf 15: Vysok· varianta od t¯Ì do öesti let vÏku 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

5.2 Z·kladnÌ!ökoly 
Povinnou ökolnÌ doch·zku zajiöùuje v PardubicÌch prim·rnÏ 17 z·kladnÌch ökol z¯izovan˝ch 
mÏstem. StejnÏ jako v p¯ÌpadÏ mate¯sk˝ch ökol bude pozornost vÏnov·na pouze z·kladnÌm 
ökol·m z¯izovan˝ch mÏstem. Z·kladnÌ ökoly jsou schopny roËnÏ p¯ijmout 9 623 dÏtÌ. 
Kapacita dle ökolsk˝ch obvod˘ byla v letoönÌm a loÚskÈm roce dostateËn·. 

Tabulka 11: Z·kladnÌ ökoly, jejichû z¯izovatelem je mÏsto Pardubice 

äkolsk˝!
obvod 

Zä 

30. 9. 2017 30. 9. 2018 

Po"et!Zä Kapacita é·k$ Napln#nost Po"et!Zä Kapacita é·k$ Napln#nost 
I. 2 1 300 1 202 92,5% 2 1 300 1 277 98,2% 
II. 4 2 740 2 491 90,9% 4 2 710 2 547 94,0% 
III. 3 1 405 1 368 97,4% 3 1 405 1 355 96,4% 
IV. 6 2 638 2 474 93,8% 6 2 668 2 538 95,1% 
V. 1 740 547 73,9% 1 740 581 78,5% 
VI. 1 800 584 73,0% 1 800 607 75,9% 
Celkem 17 9 623 8 666 90,1% 17 9 623 8 905 92,5% 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

5.2.1 Kapacita!v!z·kladnÌch!ökol·ch 

Kapacita v z·kladnÌch ökol·ch je prognÛzov·na pro st¯ednÌ variantu a poËÌt· s dostupnou 
90 % kapacitou.  

P¯i zohlednÏnÌ 90 % kapacity (8 661), ËinÌ v roce 2019 pot¯ebn· kapacita pro 9 149 dÏtÌ 
(graf Ë. 17). P¯i zohlednÏnÌ nastavenÈ optim·lnÌ 90 % kapacity nedostaËuje kapacita pro 
488 dÏtÌ v roce 2019 a tento trend se v p¯ÌötÌch letech zvyöuje (graf Ë. 18). 

Graf 16: St¯ednÌ varianta od sedmi do patn·cti let vÏku 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 
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P¯i zohlednÏnÌ nastavenÈ optim·lnÌ 90 % kapacity nedostaËuje kapacita pro 488 dÏtÌ v roce 
2019. Nedostatek kapacity (aktu·lnÌ kapacita 100 %) se projevÌ od roku 2021. 

Graf 17: St¯ednÌ varianta od sedmi do patn·cti let vÏku (nad optim·lnÌ kapacitu) 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

NÌûe jsou uvedeny varianty pro dÏti od sedmi do patn·cti let vÏku v nÌzkÈ a vysokÈ 
variantÏ. V obou uveden˝ch variant·ch p¯i nastavenÈ optim·lnÌ dostupnÈ kapacitÏ 90 % 
nepokr˝v· kapacita v z·kladnÌch ökol·ch poËet dÏtÌ. Pokud bude vyuûita dostupn· kapacita 
na 100 %, nebude dostaËovat kapacita pro dÏti ve vÏku 7 ñ 15 let od roku 2022 u nÌzkÈ 
varianty.  

Graf 18: NÌzk· varianta od sedmi do patn·cti let vÏku 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

Pokud bude vyuûita dostupn· kapacita na 100 %, nebude dostaËovat kapacita pro dÏti ve 
vÏku 7 ñ 15 let od roku 2021 u vysokÈ varianty predikce.  

Graf 19: Vysok· varianta od sedmi do patn·cti let vÏku 

 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 
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5.3 Doporu"enÌ 
DoporuËenÌ ke kapacit·m mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol p¯i zohlednÏnÌ prognÛzy, kter· 
vych·zÌ ze st¯ednÌ varianty:   

 U mate¯sk˝ch ökol rozöÌ¯it kapacitu do roku 2023 o 85 mÌst. D˘vodem je zejmÈna 
vyööÌ poËet dÏtÌ ve vÏku od 2 let, kterÈ budou navötÏvovat mate¯skÈ ökoly. P¯estoûe 
kapacity nebudou dostaËovat, model poËÌt· se situacÌ, ûe soukromÈ ökoly 
v PardubicÌch nav˝öÌ svÈ kapacity o nÏkolik mÌst (i desÌtek mÌst) p¯i odpovÌdajÌcÌ 
popt·vce. V roce 2022 aû 2023 navrhujeme znovu zv·ûit p¯edpoklady predikce 
a trendy (zejmÈna migraci a bytovou v˝stavbu). 

Graf 20: PokrytÌ kapacity pro dÏti ve vÏku 2 ñ 6 let 

 
Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 

 U z·kladnÌch ökol rozöÌ¯it kapacitu do roku 2023 o 175 mÌst, konkrÈtnÏ v roce 2021 
o 50 mÌst, v roce 2022 o 75 mÌst a v roce 2023 o 50 mÌst. Tento n·vrh vych·zÌ 
z p¯edpoklad˘ predikce stanovenÌ kapacity z·kladnÌch ökol. V roce 2022 
navrhujeme znovu zv·ûit p¯edpoklady predikce a trendy (zejmÈna migraci 
a bytovou v˝stavbu).  

Graf 21: PokrytÌ kapacity pro dÏti ve vÏku 7 ñ 15 let 

 

Zdroj: VlastnÌ zpracov·nÌ 
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Seznam zkratek 
N·sledujÌcÌ tabulka obsahuje zkratky, kterÈ jsou v tomto dokumentu pouûÌv·ny. 

Tabulka 12: Seznam zkratek 

Zkratka V˝znam 

»S⁄ »esk˝ statistick˝ ˙¯ad 
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Index kvality ûivota v PardubicÌch 

 

Vyd·nÌ 2019



 

2 

ManaûerskÈ shrnutÌ 

 

Projekt Obce v datech porovn·v· kvalitu ûivota v 205 obcÌch s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ v »eskÈ republice 
a v Praze. Pro tento ˙Ëel byly vypoËÌt·ny indexy rozdÏlenÈ do 3 hlavnÌch kategoriÌ, kterÈ popisujÌ relativnÌ stav 
nejd˘leûitÏjöÌch faktor˘ pro kvalitnÌ ûivot v obci v porovn·nÌ s nejlepöÌ obcÌ v danÈ oblasti. HlavnÌmi kategoriemi 
jsou: ZdravÌ a ûivotnÌ prost!edÌ, Materi·lnÌ zabezpe"enÌ a vzd#l·nÌ a Vztahy a sluûby. Pro kaûdou kategorii 
byl agregacÌ dÌlËÌch index˘ vypoËten souhrnn˝ index a byly identifikov·ny silnÈ a slabÈ str·nky obce. Na z·kladÏ 
v˝sledk˘ ze vöech t¯ech hlavnÌch kategoriÌ byla vypoËtena hodnota celkovÈho indexu kvality ûivota. 

V kategorii ZdravÌ a ûivotnÌ prost!edÌ  dos·hly Pardubice hodnoty 7,0 coû je v porovn·nÌ s ostatnÌmi obcemi 
»eskÈ republiky nadpr˘mÏrn˝ v˝sledek. Siln˝mi str·nkami jsou p¯edevöÌm pr˘mÏrn· dÈlka ûivota obyvatel a 
dostupnost lÈk·ren, naopak horöÌch v˝sledk˘ dosahujÌ Pardubice v indexech zneËiötÏnÌ ovzduöÌ a 
zneËiöùovatel˘. 

 

ZdravÌ a ûivotnÌ 
prost!edÌ 

 

58. z 206. v »R 

3. z 15. v kraji 

 
V kategorii Materi·lnÌ zabezpe"enÌ a vzd#l·nÌ dopadly Pardubice  v porovn·nÌ s ostatnÌmi obcemi mÌrnÏ 
nadpr˘mÏrnÏ. Nadpr˘mÏrnÈ v˝sledky majÌ Pardubice v indexech, kterÈ zohledÚujÌ nabÌdku pr·ce a 
zamÏstnanost. Slab˝mi str·nkami jsou vysok· po¯izovacÌ cena bydlenÌ vztaûen· na pr˘mÏrnou mÏsÌËnÌ mzdu 
obËan˘ a omezenÈ kapacity z·kladnÌch a mate¯sk˝ch ökol ve spr·vnÌm obvodu Pardubic. 

 

Materi·lnÌ 
zabezpe"enÌ 

a vzd#l·nÌ 

 

62. z 206. v »R 

9. z 15. v kraji 

 
V kategorii Vztahy a sluûby dos·hly Pardubice v˝raznÏ nadpr˘mÏrnÈho v˝sledku 6,1. Vedou si velmi dob¯e 
v indexech, kterÈ zohledÚujÌ pohyb obyvatelstva, a takÈ v indexech kin a ûelezniËnÌ dopravy. Slab˝mi str·nkami 
jsou indexy hazardu a dopravnÌ nehodovosti. 

 

Vztahy   
a sluûby 

 

15. z 206. v »R 

1. z 15. v kraji 

 
Hodnota celkovÈho Indexu kvality ûivota 6,6 je v˝raznÏ nadpr˘mÏrn· a znamen· 21. mÌsto v »eskÈ republice 
a 3. v PardubickÈm kraji. 
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ûivota 

 

21. z 206. v »R 

3. z 15. v kraji 



 

3 

⁄vod 

 

⁄"el dokumentu 

Tato zpr·va interpretuje v˝sledky indexu kvality ûivota vyd·nÌ 2019 v PardubicÌch a porovn·v· v˝sledky Pardubic  
ve vyd·nÌch indexu kvality ûivota 2018 a 2019. V r·mci indexu kvality ûivota je porovn·v·no 205 obcÌ 
s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ v »eskÈ republice a Praha nap¯ÌË dÌlËÌmi indexy, kterÈ zohledÚujÌ klÌËovÈ faktory 
pro kvalitnÌ ûivot v obci. Ve zpr·vÏ je uvedena metodika v˝poËtu, zhodnocenÌ v˝sledku Pardubic v jednotliv˝ch 
kategoriÌch a v celkovÈm indexu kvality ûivota. 

Kvalitu ûivota definujeme t¯emi hlavnÌmi kategoriemi, do kter˝ch jsou dÌlËÌ indexy rozdÏleny: 

 

Metodika v˝po"tu 

Indexy vyjad¯ujÌ relativnÌ stav dan˝ch faktor˘ v˘Ëi obci s nejlepöÌm v˝sledkem. NepopisujÌ subjektivnÌ kvalitu nebo 
dostateËnost/nedostateËnost p¯Ìsluön˝ch parametr˘. Podkladem pro v˝poËet index˘ jsou roboticky staûen· data 
z d˘vÏryhodn˝ch internetov˝ch port·l˘ nebo data zÌskan· od ve¯ejn˝ch institucÌ »eskÈ republiky. 

Tato data jsou pokroËil˝mi statistick˝mi metodami zpracov·v·na a vztahov·na k relevantnÌm demografick˝m 
˙daj˘m jednotliv˝ch obcÌ (nap¯Ìklad k poËtu obyvatel). Obce jsou podle v˝sledk˘ se¯azeny od nejvyööÌho 
po nejniûöÌ. P¯iËemû obec s nejvyööÌm v˝sledkem dosahuje hodnoty indexu 10 a obec s nejniûöÌm v˝sledkem 
hodnoty 0. OstatnÌm obcÌm je p¯i¯azena hodnota indexu podle relativnÌho stavu faktoru v˘Ëi obci s nejvyööÌm 
hodnocenÌm, proto v r˘zn˝ch indexech p¯ÌsluöÌ stejnÈmu po¯adÌ r˘zn· hodnota indexu. Nap¯Ìklad pokud 20 obcÌ 
s nejvyööÌm hodnocenÌm dosahuje v urËitÈm faktoru podobn˝ch v˝sledk˘, m˘ûe mÌt 20. obec v po¯adÌ hodnotu 
indexu 9,9. Naopak, pokud je v urËitÈm faktoru jedna obec v˝raznÏ lepöÌ neû vöechny ostatnÌ, m˘ûe mÌt druh· 
obec v po¯adÌ hodnotu indexu nap¯Ìklad 7.  

Index˘m jsou p¯i¯azeny v·hy, kterÈ reflektujÌ d˘leûitost danÈho faktoru pro kvalitnÌ ûivot. Indexy jsou agregov·ny 
do hlavnÌch kategoriÌ a n·slednÏ do celkovÈho indexu kvality ûivota. Hodnoty index˘ hlavnÌch kategoriÌ a indexu 
kvality ûivota jsou stejnÏ jako dÌlËÌ indexy normalizov·ny na stupnici 0 aû 10. 
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Interpretace v˝sledk$  

Pro interpretaci v˝sledk˘ je pouûita komplexnÌ stupnice, kter· je tvo¯ena deseti kruhy. Kaûd˝ kruh vyznaËuje 
interval, m· p¯i¯azenou velikost a barvu podle rozloûenÌ v˝sledk˘ v p¯ÌsluönÈm indexu. Celkem je definov·no 
10 interval˘: 0-0,9; 1-1,9; 2-2,9; 3-3,9; 4-4,9; 5-5,9; 6-6,9; 7-7,9; 8-8,9; 9-10.  Velikost kruhu zobrazuje poËet 
obcÌ, kterÈ dos·hly hodnoty v danÈm intervalu. Barva ukazuje umÌstÏnÌ v r·mci »eskÈ republiky ñ 20 % obcÌ 
s nejniûöÌm hodnocenÌm (Ëerven·), 60 % obcÌ s pr˘mÏrn˝m hodnocenÌm (modr·) a 20 % obcÌ s nejvyööÌm 
hodnocenÌm (zelen·). Na stupnici je z·roveÚ vyznaËen v˝sledek obce v p¯ÌsluönÈm indexu napsan˝ barvou, 
kter· odpovÌd· umÌstÏnÌ obce. 
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⁄daje pouûÌvanÈ pro v˝po"et index$ 

Pojem Vysv#tlenÌ Hodnota pro Pardubice 

Po"et obyvatel Nejaktu·lnÏjöÌ poËet 
obyvatel platn˝ ke dni, 
ke kterÈmu je datov·n zdroj 
dat pro v˝poËet indexu 

1.1.2018 1.1.2019 

90 335 90 688 

Dojezdov· vzd·lenost 
30 minut 

Oblast, do kterÈ lze dojet 
autem za 30 minut 
od radnice obce. V˝poËet 
oblasti bere v potaz 
maxim·lnÌ povolenÈ rychlosti 
na komunikacÌch, ale nenÌ 
zahrnuta dopravnÌ situace 
a aktu·lnÌ uzavÌrky. 

 

⁄zemÌ obce Oblast vöech katastr·lnÌch 
˙zemÌ, kterÈ jsou vedeny 
jako souË·st obce. 

 

V okruhu 30 kilometr$ 
od radnice 

Oblast, kter· je vymezena 
kruhem o polomÏru 
30 kilometr˘ se st¯edem 
v radnici obce. 
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ZhodnocenÌ v˝sledk˘ 

Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

 

Index praktick˝ch 
lÈka!$ 

2,9 % PoËet ordinacÌ praktick˝ch 
lÈka¯˘, kterÈ se nach·zejÌ 
p¯Ìmo na ˙zemÌ obce 
vztaûen˝ na poËet obyvatel 
a poËet ordinacÌ praktick˝ch 
lÈka¯˘, kterÈ se nach·zejÌ 
v dojezdovÈ vzd·lenosti 
do 30 minut od radnice obce. 

 

85. z 206 
v »R 

 

1. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem k niûöÌm 
hodnot·m. Pouze 20 % obcÌ dos·hlo na hodnoty vyööÌ neû 5,1. 

To znaËÌ velk˝ rozdÌl v dostupnosti praktick˝ch lÈka¯˘ v nÏkolika 
m·lo obcÌch s nejvyööÌmi v˝sledky a ve zbytku republiky. 

PoËet ordinacÌ praktick˝ch lÈka¯˘ na ˙zemÌ obce (57) vztaûen˝ 
na poËet obyvatel je v PardubicÌch podpr˘mÏrn˝, ale 
nadpr˘mÏrn˝ poËet lÈka¯˘ ordinuje v dojezdovÈ vzd·lenosti do 
30 minut od obce. Celkov˝ v˝sledek Pardubic v indexu je 
pr˘mÏrn˝.  

Oproti p¯edchozÌmu roku v PardubicÌch ubyl jeden praktick˝ 
lÈka¯, v indexu vöak Pardubice nezaznamenaly v˝raznou zmÏnu. 

 

Index d#tsk˝ch 
lÈka!$ 

2,9 % PoËet ordinacÌ dÏtsk˝ch 
lÈka¯˘, kterÈ se nach·zejÌ 
p¯Ìmo na ˙zemÌ obce 
vztaûen˝ na poËet obyvatel 
a poËet ordinacÌ dÏtsk˝ch 
lÈka¯˘, kterÈ se nach·zejÌ 
v dojezdovÈ vzd·lenosti 
do 30 minut od radnice obce. 

 

118. z 206 
v »R 

 

5. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je pomÏrnÏ pravidelnÈ s koncentracÌ 
uprost¯ed, jelikoû 20 % obcÌ s nejniûöÌ dostupnostÌ dÏtsk˝ch 
lÈka¯˘ dos·hlo hodnot v podobnÈm rozmezÌ (0 ñ 3,1) 
jako 20 % obcÌ s nejvyööÌ dostupnostÌ (hodnoty v rozmezÌ 6,6 ñ
 10). 

Dostupnost dÏtsk˝ch lÈka¯˘ se tedy v jednotliv˝ch obcÌch liöÌ, 
ve vÏtöinÏ obcÌ nicmÈnÏ nejsou rozdÌly natolik velkÈ. 

PoËet ordinacÌ pediatr˘ na ˙zemÌ obce (22) vztaûen˝ na poËet 
obyvatel je v PardubicÌch podpr˘mÏrn˝ a mÌrnÏ nadpr˘mÏrn˝ 
poËet pediatr˘ ordinuje v dojezdovÈ vzd·lenosti do 30 minut od 
obce. Celkov˝ v˝sledek Pardubic v indexu je pr˘mÏrn˝.  

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice nezaznamenaly v˝raznou 
zmÏnu. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

 

Index dojezdu do 
nemocnice 

2,3 % Doba nezbytn· k dojetÌ 
autem do nejbliûöÌ 
nemocnice nebo fakultnÌ 
nemocnice. 

 

90. z 206 
v »R 

 

5. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je velmi nepravidelnÈ. V˝sledn˝ index tÈmÏ¯ 
poloviny obcÌ je vyööÌ neû 9. Je to zp˘sobeno tÌm, ûe ve vÏtöinÏ 
obcÌ se nemocnice nach·zÌ p¯Ìmo na jejich ˙zemÌ a dojezdov˝ 
Ëas do nejbliûöÌ nemocnice je tak velmi podobn˝. 

NiûöÌch hodnot dosahujÌ obce, ve kter˝ch se nemocnice 
nenach·zÌ a jejichû obyvatelÈ musÌ do nemocnice dojÌûdÏt 
do nÏkterÈ z p¯ilehl˝ch obcÌ. 

V PardubicÌch se nemocnice nach·zÌ, proto je v˝sledek obce 
nadpr˘mÏrn˝. 

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice nezaznamenaly v˝raznou 
zmÏnu. 

 

Index lÈk·ren 3,5 % PoËet lÈk·ren, kterÈ 
se nach·zejÌ p¯Ìmo na ˙zemÌ 
obce vztaûen˝ na poËet 
obyvatel a poËet lÈk·ren 
v dojezdovÈ vzd·lenosti 
do 30 minut od radnice obce.  

52. z 206 
v »R 

 

3. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem k niûöÌm 
hodnot·m. Pouze 20 % obcÌ dos·hlo na hodnoty vyööÌ neû 5,1. 

To znaËÌ velk˝ rozdÌl v dostupnosti lÈk·ren v nÏkolika m·lo 
obcÌch s nejvyööÌmi v˝sledky a ve zbytku republiky. 

V PardubicÌch se nach·zÌ 32 lÈk·ren, coû je po vztaûenÌ na 
poËet obyvatel mÌrnÏ podpr˘mÏrn˝ poËet. V dojezdovÈ 
vzd·lenosti do 30 minut od obce se nach·zÌ nadpr˘mÏrn˝ poËet 
lÈk·ren. Celkov˝ v˝sledek Pardubic v indexu je mÌrnÏ 
nadpr˘mÏrn˝. 

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice nezaznamenaly v˝raznou 
zmÏnu. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

 

Index pr$m#rnÈ 
dÈlky ûivota 

10,0 % NadÏje doûitÌ p¯i narozenÌ 
u muû˘ a ûen v obci. 

 

17. z 206 
v »R 

 

3. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je pomÏrnÏ pravidelnÈ s koncentracÌ 
uprost¯ed. DosaûenÈ hodnoty 60 % obcÌ se pohybujÌ v relativnÏ 
˙zkÈm rozmezÌ 3,4 ñ 6,6, coû znaËÌ, ûe pr˘mÏrn· dÈlka ûivota 
se ve vÏtöinÏ obcÌ natolik neliöÌ. 

V˝raznÏ mÈnÏ Ëi vÌce se lidÈ pr˘mÏrnÏ doûÌvajÌ jen v nÏkolika 
obcÌch na obou koncÌch ûeb¯ÌËku. RozdÌl mezi obcÌ s nejniûöÌ 
a nejvyööÌ pr˘mÏrnou dÈlkou ûivota ËinÌ u muû˘ i ûen zhruba 
6 let. 

Pr˘mÏrn· nadÏje doûitÌ muû˘ je v PardubicÌch tÈmÏ¯ o 2 roky 
vyööÌ neû medi·n vöech obcÌ s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ »R a 
pr˘mÏrn· nadÏje doûitÌ ûen je v PardubicÌch o tÈmÏ¯ o 8 mÏsÌc˘ 
vyööÌ neû medi·n. V˝sledek Pardubic v indexu je tak v˝raznÏ 
nadpr˘mÏrn˝. 

Oproti p¯edchozÌmu vyd·nÌ doölo v PardubicÌch ke zv˝öenÌ 
pr˘mÏrnÈ dÈlky ûivota u muû˘ i ûen p¯ibliûnÏ o 4 mÏsÌce. 
V celorepublikovÈm porovn·nÌ nastal u Pardubic posun ze 30. na 
17. mÌsto.  

 

Index zne"iöt#nÌ 
ovzduöÌ 

5,8 % PÏtilet˝ pr˘mÏr koncentrace 
emisÌ polÈtav˝ch prachov˝ch 
Ë·stic PM10 a PM2,5 
na ˙zemÌ obce. 

 

164. z 206 
v »R 

 

15. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je mÌrnÏ nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem 
k vyööÌm hodnot·m. DosaûenÈ hodnoty 60 % obcÌ se pohybujÌ 
v relativnÏ ˙zkÈm rozmezÌ 4,3 ñ 6,9, coû znaËÌ, ûe kvalita 
ovzduöÌ se ve vÏtöinÏ obcÌ natolik neliöÌ. 

SouËasnÏ z rozloûenÌ vypl˝v·, ûe obce, kterÈ majÌ nejniûöÌ 
hodnocenÌ, dosahujÌ v hodnot·ch zneËiötÏnÌ v˝raznÏ vyööÌch 
hodnot oproti zbytku republiky. TÏchto nÏkolik obcÌ 
se dlouhodobÏ pohybuje na hranici imisnÌch limit˘ pro ochranu 
zdravÌ lidÌ podle Z·kona o ochranÏ ovzduöÌ z roku 2012. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

Koncentrace obou typ˘ polÈtav˝ch Ë·stic je na ˙zemÌ Pardubic 
nadpr˘mÏrn·, proto v˝sledek mÏsta v indexu je podpr˘mÏrn˝. 

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice nezaznamenaly v˝raznou 
zmÏnu. 

 

Index 
zne"iö%ovatel$ 

4,1 % PoËet firem, u kter˝ch byly 
zaznamen·ny ˙niky 
ökodliv˝ch l·tek do ûivotnÌho 
prost¯edÌ v okruhu 30 
kilometr˘ od radnice obce.  
Firm·m jsou p¯idÏleny v·hy 
dle mnoûstvÌ vypouötÏn˝ch 
l·tek. 

 

168. z 206 
v »R 

 

14. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem k vyööÌm 
hodnot·m. Cel˝ch 80 % obcÌ dos·hlo na hodnoty vyööÌ neû 3,9. 

To znaËÌ, ûe v nÏkolika obcÌch, kterÈ se umÌstily na konci 
ûeb¯ÌËku, je situace v˝raznÏ horöÌ neû ve zbytku republiky. 

V okolÌ Pardubic doch·zÌ ke znaËnÈmu ˙niku ökodliv˝ch l·tek. Z 
d˘vodu v˝raznÏ horöÌch hodnot u obcÌ na konci ûeb¯ÌËku je 
hodnota indexu Pardubic 3,8 relativnÏ vysok·, avöak v˝sledek 
Pardubic v indexu je podpr˘mÏrn˝.   

Oproti vyd·nÌ 2018 doölo ke zp¯esnÏnÌ metodiky v˝poËtu indexu 
ñ zahrnutÌ objemu vypouötÏn˝ch l·tek to hodnocenÌ. V˝sledky 
Pardubic v obou vyd·nÌch proto nelze p¯Ìmo porovnat. 

 

Index chr·n#n˝ch 
˙zemÌ 

1,8 % Plocha chr·nÏn˝ch ˙zemÌ 
v okruhu 30 kilometr˘ 
od radnice obce. 

 

111. z 206 
v »R 

 

6. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je velmi nepravidelnÈ. V˝sledn˝ index vÌce 
neû poloviny obcÌ nenÌ vyööÌ neû 2. 

Je to zp˘sobeno velk˝m rozdÌlem v dostupnosti chr·nÏn˝ch 
˙zemÌ v nÏkolika m·lo obcÌch s nejvyööÌmi v˝sledky a zbytkem 
republiky. Jedn· se o obce, kterÈ majÌ ve svÈ blÌzkosti n·rodnÌ 
parky a velkÈ chr·nÏnÈ krajinnÈ oblasti. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

V 30 kilometrovÈm okruhu kolem mÏsta se nach·zÌ velk· Ë·st 
CHKO éeleznÈ hory a mnoûstvÌ maloploön˝ch chr·nÏn˝ch 
˙zemÌ. Jin· velkoploön· chr·nÏn· ˙zemÌ se vöak v tÈto oblasti 
nenach·zejÌ, proto je v˝sledek Pardubic v indexu pr˘mÏrn˝. 

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice nezaznamenaly v˝raznou 
zmÏnu. 

 

Index 
nezam#stnanosti 

6,7 % Pr˘mÏrn˝ podÌl 
nezamÏstnan˝ch osob 
ve vÏku 15-64 let 
registrovan˝ch na ˙¯adu 
pr·ce v danÈ obci, kter˝m 
nebr·nÌ û·dn· objektivnÌ 
p¯ek·ûka v p¯ijetÌ 
do zamÏstn·nÌ. 

 

57. z 206 
v »R 

 

8. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem k vyööÌm 
hodnot·m. Je to zp˘sobeno tÌm, ûe ve vÏtöinÏ obcÌ je 
nezamÏstnanost na podobnÏ nÌzkÈ ˙rovni, zatÌmco v obcÌch 
na konci ûeb¯ÌËku je situace v˝raznÏ horöÌ neû ve zbytku 
republiky. 

ObecnÏ je nezamÏstnanost ve vöech regionech »R aktu·lnÏ 
pomÏrnÏ nÌzk·, dÌky Ëemuû se »esk· republika v ˙rovni 
nezamÏstnanosti ¯adÌ na p¯ednÌ p¯ÌËky v celÈ EvropskÈ unii. 

Pr˘mÏrn˝ podÌl nezamÏstnan˝ch v PardubicÌch byl v pr˘bÏhu 
roku 2,09 %, coû je v porovn·nÌ s ostatnÌmi obcemi s rozöÌ¯enou 
p˘sobnostÌ v »R mÌrnÏ nadpr˘mÏrn˝ v˝sledek.  
 
NezamÏstnanost se v PardubicÌch oproti minulÈmu vyd·nÌ 
snÌûila p¯ibliûnÏ o 0,5  %, podobn˝m tempem se vöak sniûovala 
nezamÏstnanost v celÈ »eskÈ republice, proto proti p¯edchozÌmu 
roku Pardubice nezaznamenaly v indexu v˝raznou zmÏnu. 

 

Index nabÌdky 
pracovnÌch mÌst na 
pracovnÌch 
port·lech 

4,0 % PoËet pracovnÌch nabÌdek 
inzerovan˝ch na pracovnÌch 
port·lech za 1 t˝den v 
oblasti do 30 kilometr˘ od 
radnice obce a poËet 
pracovnÌch nabÌdek  

28. z 206 
v »R 

 

1. z 15 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je velmi nepravidelnÈ, vÌce neû polovina obcÌ 
nedos·hla na hodnotu indexu vyööÌ neû 2. 

To znaËÌ, ûe obËanÈ nÏkolika obcÌ s nejvyööÌm hodnocenÌm majÌ 
v˝raznÏ vyööÌ nabÌdku pracovnÌch mÌst na pracovnÌch port·lech 
neû obyvatelÈ vÏtöiny ostatnÌch obcÌ. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

inzerovan˝ch na pracovnÌch 
port·lech za 1 t˝den na 
˙zemÌ obce vztaûen˝ na 
poËet obyvatel. 

v kraji PoËet pracovnÌch pozic inzerovan˝ch na pracovnÌch port·lech za 
1 t˝den na ˙zemÌ obce (183) vztaûen˝ na poËet obyvatel je 
v PardubicÌch v˝raznÏ nadpr˘mÏrn˝ a nadpr˘mÏrn˝ poËet 
pracovnÌch pozic inzerovan˝ch na pracovnÌch port·lech za 1 
t˝den se nach·zÌ takÈ v oblasti do 30 kilometr˘ od obce. Celkov˝ 
v˝sledek Pardubic v indexu je nadpr˘mÏrn˝. 

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice zaznamenaly mÌrn˝ n·r˘st 
nabÌdky pracovnÌch mÌst na pracovnÌch port·lech v oblasti do 30 
kilometr˘ od radnice obce ñ z 575 na 590. Pro index nabÌdky 
pracovnÌch mÌst na pracovnÌch port·lech doölo oproti minulÈmu 
roku ke zp¯esnÏnÌ metodiky, proto meziroËnÌ v˝sledky v indexu 
nelze p¯Ìmo porovnat. 

 

Index nabÌdky 
pracovnÌch mÌst na 
⁄!adu pr·ce 

2,7 % PoËet pracovnÌch nabÌdek 
inzerovan˝ch na ˙¯adu pr·ce 
za 1 t˝den v oblasti do 30 
kilometr˘ od radnice obce a 
poËet pracovnÌch nabÌdek 
inzerovan˝ch na ˙¯adu pr·ce 
za 1 t˝den na ˙zemÌ obce 
vztaûen˝ na poËet obyvatel. 

 

13. z 206 
v »R 

 

2. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je velmi nepravidelnÈ. V˝sledn˝ index vÌce 
neû poloviny obcÌ nenÌ vyööÌ neû 2,6 a pouze 20 % obcÌ dos·hlo 
hodnoty indexu vyööÌ neû 4,6. To znaËÌ, ûe v nÏkolika m·lo obcÌ 
s nejvyööÌ nabÌdkou je nabÌdka pracovnÌch pozic na ⁄¯adu pr·ce 
v˝raznÏ vyööÌ neû ve zbytku republiky. 

PoËet pracovnÌch pozic inzerovan˝ch ˙¯adem pr·ce za 1 t˝den 
na ˙zemÌ obce (1040) vztaûen˝ na poËet obyvatel je 
v PardubicÌch v˝raznÏ nadpr˘mÏrn˝ a v˝raznÏ nadpr˘mÏrn˝ 
poËet pracovnÌch pozic inzerovan˝ch ˙¯adem pr·ce za 1 t˝den 
se nach·zÌ v oblasti do 30 kilometr˘ od radnice obce. Celkov˝ 
v˝sledek Pardubic v indexu je v˝raznÏ nadpr˘mÏrn˝. 

Pro index nabÌdky pracovnÌch mÌst na ˙¯adu pr·ce doölo oproti 
minulÈmu roku ke zp¯esnÏnÌ metodiky, proto meziroËnÌ v˝sledky 
v indexu nelze p¯Ìmo porovnat. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

 

Index finan"nÌ 
dostupnosti 
bydlenÌ 

5,8 % Pr˘mÏrn· transakËnÌ cena 
za metr ËtvereËnÌ byt˘ 
v danÈ obci vztaûen· 
k pr˘mÏrnÈ hrubÈ mzdÏ. 

 

195. z 206 
v »R 

 

15. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je velmi nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem 
k niûöÌm hodnot·m. Pouze 20 % obcÌ dos·hlo na hodnoty vyööÌ 
neû 4,7. 

To znaËÌ, ûe v nÏkolika m·lo obcÌch je pr˘mÏrn· cena bydlenÌ 
v˝raznÏ niûöÌ neû ve vÏtöinÏ obcÌ v republice. ObecnÏ lze ¯Ìci, 
ûe jsou v cen·ch bydlenÌ v jednotliv˝ch regionech pomÏrnÏ 
v˝raznÈ rozdÌly. 

Pr˘mÏrn· transakËnÌ cena za metr ËtvereËnÌ Ëinila v PardubicÌch 
v roce 2018 zhruba 38 276 KË, coû je v˝raznÏ vÌce neû medi·n 
vöech obcÌ s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ v »R. V˝sledek Pardubic je 
tak podpr˘mÏrn˝.  

MeziroËnÏ se finanËnÌ dostupnost bydlenÌ v PardubicÌch mÌrnÏ 
snÌûila (pr˘mÏrn· transakËnÌ cena za m2 se zv˝öila o vÌce neû 
3 000 KË, p¯iËemû pr˘mÏrn· mzda v PardubickÈm kraji se 
zv˝öila o 2 100 KË). Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice v indexu 
nezaznamenaly v˝raznou zmÏnu. 

 

Index hmotnÈ 
nouze 

2,9 % PoËet vyplacen˝ch 
p¯ÌspÏvk˘ na ûivobytÌ 
a doplatk˘ na bydlenÌ v obci 
vztaûen˝ na poËet obyvatel. 

 

69. z 206 
v »R 

 

7. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem k vyööÌm 
hodnot·m. 80 % obcÌ dos·hlo na hodnoty vyööÌ neû 5,7. 

Z rozloûenÌ vypl˝v·, ûe ve vÏtöinÏ obcÌ je stav podobn˝ jako 
v obci s nejvyööÌm hodnocenÌm, naopak v nÏkolika obcÌch 
na konci ûeb¯ÌËku je situace v˝raznÏ horöÌ neû ve zbytku 
republiky. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

V PardubicÌch bylo vyplaceno 5 860 p¯ÌspÏvk˘ na ûivobytÌ a 
2 169 doplatk˘ na bydlenÌ za rok. ObÏ tyto hodnoty jsou po 
vztaûenÌ na poËet obyvatel niûöÌ neû celorepublikovÈ medi·ny. 
V˝sledek obce v indexu je tedy ve srovn·nÌ s ostatnÌmi obcemi s 
rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ v »R mÌrnÏ nadpr˘mÏrn˝.  

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice v indexu nezaznamenaly 
v˝raznou zmÏnu. Obou d·vek hmotnÈ nouze bylo v PardubicÌch 
v roce 2018 vyplaceno v˝raznÏ mÈnÏ neû v roce 2016. 

 

Index exekucÌ 2,9 % PoËet obyvatel v exekuci 
vztaûen˝ na poËet obyvatel 
v obci. 

 

104. z 206 
v »R 

 

10. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem k vyööÌm 
hodnot·m. 80 % obcÌ dos·hlo na hodnoty vyööÌ neû 4,4. 

Z rozloûenÌ vypl˝v·, ûe ve vÏtöinÏ obcÌ je podobn˝ podÌl obyvatel 
v exekuci, kter˝ je vöak lehce vyööÌ neû u nÏkolika obcÌ 
s nejvyööÌm hodnocenÌm. Naopak v nÏkolika obcÌch, 
nach·zejÌcÌch se na konci ûeb¯ÌËku, je situace v˝raznÏ horöÌ 
neû ve zbytku republiky. 

V roce 2017 bylo v PardubicÌch v exekuci 6 911 osob, coû 
znamen· 7,68 % z celkovÈho poËtu obyvatel. Tato hodnota je v 
porovn·nÌ s ostatnÌmi obce s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ pr˘mÏrn·.  

Jelikoû exekutorsk· komora »R nezve¯ejnila data pro rok 2018, 
index byl poËÌt·n ze stejn˝ch dat jako loÚskÈ vyd·nÌ. V˝sledky 
Pardubic jsou proto v indexu v obou vyd·nÌch shodnÈ. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

 

Index kapacity 
mate!sk˝ch ökol 

3,3 % Kapacita mate¯sk˝ch ökol 
ve spr·vnÌm obvodu obce 
vztaûena k celkovÈmu poËtu 
dÏtÌ ve vÏku 3 aû 5 let. 

 

159. z 206 
v »R 

 

14. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je pomÏrnÏ pravidelnÈ s koncentracÌ 
uprost¯ed. DosaûenÈ hodnoty 60 % obcÌ se pohybujÌ v relativnÏ 
˙zkÈm rozmezÌ 3,3 ñ 6,5. 

To znaËÌ, ûe dostupnost mate¯sk˝ch ökol se ve vÏtöinÏ spr·vnÌch 
obvod˘ natolik neliöÌ. V˝raznÏ lepöÌ Ëi horöÌ hodnoty se objevujÌ 
jen v nÏkolika spr·vnÌch obvodech obcÌ na obou koncÌch 
ûeb¯ÌËku. Z·sadnÌ skuteËnostÌ nicmÈnÏ je, ûe se cel· ¯ada obcÌ 
pot˝k· s problÈmy nedostateËn˝ch kapacit mate¯sk˝ch ökol. 

Kapacita mate¯sk˝ch ökol je ve spr·vnÌm obvodu Pardubic 
zhruba o 12 % vyööÌ neû poËet dÏtÌ ve vÏku 3 aû 5 let. ObËanÈ 
tak majÌ jistotu, ûe pro jejich dÌtÏ bude ve ökolce mÌsto a 
pravdÏpodobnÏ si budou moci vybÌrat z vÌce ökolek s volnou 
kapacitou. V porovn·nÌ s jin˝mi obcemi s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ 
je vöak v˝sledek Pardubic v indexu podpr˘mÏrn˝. 

Kapacita mate¯sk˝ch ökol i poËet dÏtÌ se oproti minulÈmu roku 
tÈmÏ¯ nezmÏnily, v indexu mate¯sk˝ch ökol proto Pardubice 
nezaznamenaly v˝raznou zmÏnu. 

 

Index kapacity 
z·kladnÌch ökol 

1,7 % Kapacita z·kladnÌch ökol 
ve spr·vnÌm obvodu obce 
vztaûena k celkovÈmu poËtu 
dÏtÌ ve vÏku 6 aû 14 let. 

 

186. z 206 
v »R 

 

15. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je mÌrnÏ nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem 
k vyööÌm hodnot·m. Cel˝ch 80 % obcÌ dos·hlo na hodnoty vyööÌ 
neû 4,2. 

Je to zp˘sobeno velk˝m rozdÌlem v kapacit·ch z·kladnÌch ökol 
v nÏkolika spr·vnÌch obvodech obcÌ na konci ûeb¯ÌËku a zbytkem 
republiky. Tyto obce se pot˝kajÌ s problÈmem nÌzk˝ch kapacit 
mÌst v z·kladnÌch ökol·ch v pomÏru k poËtu dÏtÌ ve ökolnÌm 
vÏku. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

Kapacita z·kladnÌch ökol je ve spr·vnÌm obvodu Pardubic 
zhruba o 10 % vyööÌ neû poËet dÏtÌ ve vÏku 6 aû 14 let. ObËanÈ 
tak majÌ jistotu, ûe pro jejich dÌtÏ bude ve ökole mÌsto a 
pravdÏpodobnÏ si budou moci vybÌrat z vÌce ökol s volnou 
kapacitou. V porovn·nÌ s jin˝mi obcemi s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ 
je vöak v˝sledek Pardubic v indexu podpr˘mÏrn˝. 

Kapacita z·kladnÌch ökol i poËet dÏtÌ se oproti minulÈmu roku 
tÈmÏ¯ nezmÏnily, v indexu kapacity z·kladnÌch ökol proto 
Pardubice nezaznamenaly v˝raznou zmÏnu. 

 

Index kvalitnÌch 
st!ednÌch ökol 

3,3 % PoËet kvalitnÌch st¯ednÌch 
ökol podle v˝sledk˘ student˘ 
u st·tnÌch maturit, kterÈ 
se nach·zejÌ v dojezdovÈ 
vzd·lenosti 30 minut autem 
od radnice obce a podÌl 
kvalitnÌch st¯ednÌch ökol 
na celkovÈm poËtu st¯ednÌch 
ökol na ˙zemÌ obce. 

 

54. z 206 
v »R 

 

5. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je velmi nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem 
k niûöÌm hodnot·m. 

To znaËÌ, ûe v nÏkolika m·lo obcÌch s nejvyööÌmi v˝sledky je 
v˝raznÏ vyööÌ dostupnost kvalitnÌch st¯ednÌch ökol neû ve vÏtöinÏ 
ostatnÌch obcÌ. Existuje dokonce nÏkolik obcÌ, kde se û·dn· 
ökola s nadpr˘mÏrn˝mi v˝sledky student˘ u st·tnÌ maturitnÌ 
zkouöky nenach·zÌ ani na ˙zemÌ obce ani v blÌzkÈm okolÌ. 

Na ˙zemÌ Pardubic se nach·zÌ 14 st¯ednÌch ökol, z nichû byly 4 
na z·kladÏ v˝sledk˘ û·k˘ u st·tnÌch maturit identifikov·ny jako 
kvalitnÌ. DalöÌch 6 kvalitnÌch st¯ednÌch ökol se nach·zÌ v 
dojezdovÈ vzd·lenosti do 30 minut od mÏsta. V˝sledek Pardubic 
v indexu je mÌrnÏ nadpr˘mÏrn˝.  

V letoönÌm vyd·nÌ bylo v PardubicÌch identifikov·no o 1 kvalitnÌ 
ökolu vÌce neû v loÚskÈm vyd·nÌ. V indexu kvalitnÌch st¯ednÌch 
ökol vöak Pardubice nezaznamenaly v˝raznou zmÏnu.  
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

 

Index 
supermarket$ 

3,0 % PoËet prodejen nejvÏtöÌch 
obchodnÌch ¯etÏzc˘ 
na ˙zemÌ obce vztaûen˝ 
na poËet obyvatel a poËet 
prodejen v dojezdovÈ 
vzd·lenosti do 30 minut 
autem od radnice obce. 

 

147. z 206 
v »R 

 

13. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je mÌrnÏ nepravidelnÈ, posunutÈ mÌrnÏ 
k niûöÌm hodnot·m. DosaûenÈ hodnoty 60 % obcÌ se pohybujÌ 
v relativnÏ ˙zkÈm rozmezÌ 3,1 ñ 5,1. 

To znaËÌ, ûe ve vÏtöinÏ obcÌ se dostupnost supermarket˘ nijak 
v˝raznÏ neliöÌ. V˝raznÏ mÈnÏ Ëi vÌce prodejen nejvÏtöÌch 
obchodnÌch ¯etÏzc˘ je v nÏkolika m·lo obcÌch na obou koncÌch 
ûeb¯ÌËku. 

V PardubicÌch se nach·zÌ 14 supermarket˘, coû je po vztaûenÌ 
na poËet obyvatel podpr˘mÏrn˝ v˝sledek. V dojezdovÈ 
vzd·lenosti do 30 minut od obce se nach·zÌ mÌrnÏ nadpr˘mÏrn˝ 
poËet supermarket˘. V˝sledek mÏsta v indexu je podpr˘mÏrn˝.  

Oproti p¯edchozÌmu roku se na ˙zemÌ Pardubic poËet 
supermarket˘ o 1 snÌûil a v dojezdovÈ vzd·lenosti do 30 minut 
od mÏsta p¯ibyly 3 supermarkety. V indexu Pardubice 
nezaznamenaly v˝raznou zmÏnu. 

 

Index bankomat$ 2,0 % PoËet bankomat˘ na ˙zemÌ 
obce vztaûen˝ na poËet 
obyvatel a poËet bankomat˘ 
v dojezdovÈ vzd·lenosti 
do 30 minut od radnice obce. 

 

51. z 206 
v »R 

 

3. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem k niûöÌm 
hodnot·m. Pouze 20 % obcÌ dos·hlo na hodnoty vyööÌ neû 5,2. 

To znaËÌ velk˝ rozdÌl v dostupnosti bankomat˘ v nÏkolika m·lo 
obcÌch s nejvyööÌm hodnocenÌm a ve zbytku republiky. 

PoËet bankomat˘ v PardubicÌch (58) na poËet obyvatel je 
pr˘mÏrn˝ a poËet bankomat˘ v dojezdovÈ vzd·lenosti do 30 
minut je nadpr˘mÏrn˝, proto je celkov˝ v˝sledek Pardubic v 
indexu mÌrnÏ nadpr˘mÏrn˝.  

Oproti p¯edchozÌmu roku na ˙zemÌ Pardubic p¯ibyl 1 bankomat,   
v dojezdovÈ vzd·lenosti do 30 minut naopak 3 bankomaty ubyly. 
V indexu Pardubice nezaznamenaly v˝raznou zmÏnu. 



 

17 

Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

 

Index restauracÌ 3,0 % PoËet restauracÌ na ˙zemÌ 
obce vztaûen˝ na poËet 
obyvatel a poËet restauracÌ 
v dojezdovÈ vzd·lenosti 
do 30 minut od radnice obce. 

 

66. z 206 
v »R 

 

3. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem k niûöÌm 
hodnot·m. Pouze 20 % obcÌ dos·hlo hodnoty indexu vyööÌ 
neû 4,2 a 60 % obcÌ se pohybuje v relativnÏ ˙zkÈm rozmezÌ 
1,8 ñ 4,2. 

To znaËÌ vysokou vyrovnanost dostupnosti restauracÌ ve vÏtöinÏ 
obcÌ a velk˝ odstup nÏkolika m·lo obcÌ s nejvyööÌm hodnocenÌm. 

V PardubicÌch se nach·zÌ 181 restauracÌ, coû je po vztaûenÌ na 
poËet obyvatel pr˘mÏrn· hodnota a nadpr˘mÏrn˝ poËet 
restauracÌ se nach·zÌ takÈ v dojezdovÈ vzd·lenosti do 30 minut 
od radnice obce. V˝sledek Pardubic v indexu je tudÌû mÌrnÏ 
nadpr˘mÏrn˝.  

Oproti p¯edchozÌmu roku se poËet restauracÌ na ˙zemÌ mÏsta i v 
dojezdovÈ vzd·lenosti do 30 minut od radnice mÌrnÏ snÌûil. 
V indexu Pardubice zaznamenaly mÌrnÈ snÌûenÌ hodnocenÌ a 
pokles ze 40. na 66. mÌsto v »eskÈ republice. 

 

Index kin 2,0 % PoËet film˘ promÌtan˝ch 
v kinech na ˙zemÌ obce 
vztaûen˝ na poËet obyvatel 
a poËet film˘ promÌtan˝ch 
v kinech v dojezdovÈ 
vzd·lenosti do 30 minut  

2. z 206 
v »R 

 

1. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je velmi nepravidelnÈ, 80 % obcÌ nedos·hlo 
hodnoty indexu vyööÌ neû 2,9. 

To znaËÌ, ûe obce s nejvyööÌm hodnocenÌm majÌ v˝raznÏ lepöÌ 
dostupnost filmov˝ch p¯edstavenÌ v kinech neû ostatnÌ obce. 
Jedn· se p¯edevöÌm o obce, pro kterÈ je dostupnÈ alespoÚ jedno 
multikino. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

autem od radnice obce. V PardubicÌch se nach·zejÌ 2 multikina a dalöÌ menöÌ kina, kter· 
dohromady pr˘mÏrnÏ za t˝den promÌtajÌ 489 film˘, coû je po 
vztaûenÌ na poËet obyvatel v˝raznÏ nadpr˘mÏrn· hodnota a 
v˝raznÏ nadpr˘mÏrn˝ poËet film˘ je promÌt·n takÈ v dojezdovÈ 
vzd·lenosti do 30 minut od obce. V˝sledek Pardubic v indexu je 
v˝raznÏ nadpr˘mÏrn˝ a znamen· druhÈ mÌsto v po¯adÌ. 

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice nezaznamenaly v˝raznou 
zmÏnu. 

 

Index silni"nÌ sÌt# 4,2 % Obsah ˙zemÌ, kam je moûnÈ 
dojet za 30 minut autem 
od radnice obce. 

 

117. z 206 
v »R 

 

8. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je pomÏrnÏ pravidelnÈ s koncentracÌ 
uprost¯ed, jelikoû 20 % obcÌ na konci ûeb¯ÌËku dos·hlo hodnot 
v podobnÈm rozmezÌ (0 ñ 3,4) jako 20 % obcÌ s nejvyööÌm 
hodnocenÌm (hodnoty v rozmezÌ 6,7 ñ 10). 

⁄roveÚ silniËnÌ sÌtÏ se tedy v jednotliv˝ch obcÌch liöÌ, u vÏtöiny 
obcÌ nicmÈnÏ nejsou rozdÌly p¯Ìliö velkÈ. 

V˝sledek Pardubic v indexu je pr˘mÏrn˝. 

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice nezaznamenaly v˝raznou 
zmÏnu. 

 

Index ûelezni"nÌ 
dopravy 

4,2 % Pr˘mÏrn˝ poËet unik·tnÌch 
vlakov˝ch spoj˘ osobnÌ 
p¯epravy, kterÈ zastavÌ 
v obci. 

 

2. z 206 
v »R 

 

1. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je velmi nepravidelnÈ, vÌce neû polovina obcÌ 
nedos·hla hodnoty indexu vyööÌ neû 2. 

To znaËÌ, ûe obce s nejvyööÌm hodnocenÌm majÌ v˝raznÏ lepöÌ 
dostupnost vlakovÈ dopravy neû ostatnÌ obce. Jedn· 
se p¯edevöÌm o obce, kter˝mi proch·zejÌ hlavnÌ ûelezniËnÌ 
koridory s vysok˝m poËtem mezin·rodnÌch i vnitrost·tnÌch spoj˘. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

Pardubicemi proch·zÌ hlavnÌ ûelezniËnÌ koridor a ve mÏstÏ stavÌ 
vysok˝ poËet vöech typ˘ vlak˘ vËetnÏ expres˘. HodnocenÌ 
Pardubic je tudÌû druhÈ nejvyööÌ v »eskÈ republice.  

Oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice nezaznamenaly v˝raznou 
zmÏnu. 

 

Index 
soun·leûitosti 

1,7 % PoËet spolk˘ a z·jmov˝ch 
sdruûenÌ se sÌdlem na ˙zemÌ 
obce vztaûen˝ na poËet 
obyvatel. 

 

54. z 206 
v »R 

 

6. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je pomÏrnÏ pravidelnÈ s koncentracÌ 
uprost¯ed, jelikoû 20 % obcÌ na konci ûeb¯ÌËku dos·hlo hodnot 
v podobnÈm rozmezÌ (0 ñ 3,1) jako 20 % obcÌ s nejvyööÌm 
hodnocenÌm (hodnoty v rozmezÌ 6,1 ñ 10). 

PoËet spolk˘ a z·jmov˝ch sdruûenÌ se tedy v jednotliv˝ch obcÌch 
liöÌ, ve vÏtöinÏ obcÌ nicmÈnÏ nejsou rozdÌly natolik v˝raznÈ. 

V PardubicÌch m· zapsanÈ sÌdlo 1 299 spolk˘, coû znamen· 
vÌce neû 14 spolk˘ na 1 000 obyvatel. To je p¯ibliûnÏ o 1,5 
spolku na 1 000 obyvatel vÌce neû medi·n hodnot vöech obcÌ s 
rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ v »R. V˝sledek Pardubic je tudÌû 
nadpr˘mÏrn˝.  

Oproti p¯edchozÌmu roku se v PardubicÌch zv˝öil poËet 
zapsan˝ch spolk˘ o 11. V hodnocenÌ v indexu Pardubice 
nezaznamenaly v˝raznou zmÏnu. 

 

Index z·jmu o 
obecnÌ a krajskÈ 
volby 

1,7 % VolebnÌ ˙Ëast p¯i obecnÌch 
a krajsk˝ch volb·ch. 

 

126. z 206 
v »R 

 

14. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je pomÏrnÏ pravidelnÈ s koncentracÌ 
uprost¯ed, jelikoû 20 % obcÌ na konci ûeb¯ÌËku dos·hlo hodnot 
v podobnÈm rozmezÌ (0 ñ 2,9) jako 20 % obcÌ s nejvyööÌm 
hodnocenÌm (hodnoty v rozmezÌ 6,1 ñ 10). 

Ve vÏtöinÏ obcÌ je tak volebnÌ ˙Ëast na podobnÈ ˙rovni, rozdÌl 
mezi obcÌ s nejvyööÌm hodnocenÌm a obcÌ s nejniûöÌm 
hodnocenÌm ËinÌ vÌce neû 33 %. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

V PardubicÌch byl nadpr˘mÏrn˝ z·jem o volby do krajskÈho 
zastupitelstva, kdy byla volebnÌ ˙Ëast zhruba o 4  % vyööÌ neû 
medi·n hodnot vöech obcÌ s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ. O volby do 
obecnÌho zastupitelstva byl v PardubicÌch zhruba o 3 % niûöÌ 
z·jem neû medi·n hodnot vöech obcÌ s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ. 
V˝sledek Pardubic v indexu je mÌrnÏ podpr˘mÏrn˝. 

Voleb do obecnÌch zastupitelstev v roce 2018 se z˙Ëastnilo 
v PardubicÌch o vÌce neû 5 % vÌce voliË˘ neû voleb v roce 2014. 
VolebnÌ ˙Ëast se vöak zv˝öila tÈmÏ¯ v celÈ »eskÈ republice, 
proto v indexu oproti p¯edchozÌmu roku Pardubice zaznamenaly 
pouze mÌrn˝ posun v po¯adÌ. 

 

Index dopravnÌ 
nehodovosti 

3,0 % PoËet dopravnÌch nehod 
v obci vztaûen˝ na poËet 
obyvatel. 

 

139. z 206 
v »R 

 

9. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je nepravidelnÈ, posunutÈ smÏrem k vyööÌm 
hodnot·m. 

To znaËÌ, ûe ve vÏtöinÏ obcÌ byl poËet dopravnÌch nehod 
vzhledem k poËtu obyvatel podobn˝, nicmÈnÏ v obcÌch na konci 
ûeb¯ÌËku byla situace v˝raznÏ horöÌ. 

V PardubicÌch se v roce 2018 stalo 764 dopravnÌch nehod, coû je 
po vztaûenÌ na poËet obyvatel mÌrnÏ nadpr˘mÏrnÏ vysok· 
hodnota. 

V roce 2018 stalo v PardubicÌch o 60 dopravnÌch nehod vÌce neû 
v roce 2017. HodnocenÌ Pardubic v indexu se proto mÌrnÏ snÌûilo 
a Pardubice klesly ze 116. na 139. mÌsto v »R. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

 

Index hazardu 2,0 % PoËet povolen˝ch 
technick˝ch hernÌch za¯ÌzenÌ 
v danÈ obci vztaûen˝ 
na poËet obyvatel. 

 

164. z 206 
v »R 

 

14. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je velmi nepravidelnÈ, posunutÈ k vyööÌm 
hodnot·m. VÌce neû 20 % obcÌ tak dos·hlo stejnÈho nejvyööÌho 
v˝sledku 10. 

Je to zp˘sobeno tÌm, ûe v ¯adÏ obcÌ byl jiû hazard mÌstnÌ 
vyhl·ökou zcela zak·z·n. Naopak 20 % obcÌ s nejniûöÌm 
hodnocenÌm se pohybuje v rozmezÌ 0 ñ 6,2, to znaËÌ velkÈ 
rozdÌly v p¯Ìstupu k hazardu v tÏchto nÏkolika obcÌch oproti 
vÏtöinÏ obcÌ v republice. 

V PardubicÌch bylo na konci roku 2018 evidov·no 813 
povolen˝ch hernÌch za¯ÌzenÌ, tedy tÈmÏ¯ 9 za¯ÌzenÌ na 1 000 
obyvatel, coû je tÈmÏ¯ o 4 za¯ÌzenÌ na 1 000 obyvatel vÌce neû 
medi·n vöech obcÌ s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ. V˝sledek Pardubic 
je proto podpr˘mÏrn˝. RelativnÏ vysok· hodnota indexu 6,3 je 
zp˘sobena v˝raznÏ horöÌm v˝sledkem obcÌ na konci po¯adÌ. 

V meziroËnÌm porovn·nÌ si Pardubice mÌrnÏ polepöily, jelikoû se 
poËet povolen˝ch hernÌch za¯ÌzenÌ na ˙zemÌ obce snÌûil o 323. 
V mnoha obcÌch vöak doölo k absolutnÌmu z·kazu hazardu, 
proto zv˝öenÌ hodnocenÌ Pardubic nenÌ v˝raznÈ. 

 

Index st#hov·nÌ 
mlad˝ch 

3,3 % RozdÌl poËtu p¯istÏhoval˝ch 
a vystÏhoval˝ch obyvatel 
ve vÏku 20-34 let v obci. 

 

29. z 206 
v »R 

 

3. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je pomÏrnÏ pravidelnÈ s koncentracÌ 
uprost¯ed. 60 % obcÌ dos·hlo hodnoty indexu v rozmezÌ 3,0 ñ
 6,1. 

V obcÌch od hodnoty indexu 4,5 se p¯istÏhovalo vÌce mlad˝ch, 
neû vystÏhovalo, naopak z obcÌ s niûöÌ hodnotou neû 4,5 se vÌce 
mlad˝ch vystÏhovalo, neû p¯istÏhovalo. 
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Kategorie N·zev indexu V·ha 
indexu Popis indexu V˝sledek obce Po!adÌ ZhodnocenÌ v˝sledku 

Do Pardubic se za rok 2018 p¯istÏhovalo o 298 mlad˝ch osob 
vÌce, neû se vystÏhovalo. Tento v˝sledek je po vztaûenÌ na poËet 
obyvatel nadpr˘mÏrn˝. 

Oproti loÚskÈmu roku majÌ Pardubice vyööÌ poËet p¯istÏhoval˝ch 
mlad˝ch lidÌ neû vystÏhoval˝ch mlad˝ch lidÌ a posunuly se z 54. 
na 29. mÌsto. 

 

Index p!Ìr$stku 
obyvatelstva 

3,3 % PoËet p¯istÏhoval˝ch 
a narozen˝ch obyvatel 
minus poËet vystÏhoval˝ch 
a zem¯el˝ch obyvatel v obci 

 

45. z 206 
v »R 

 

5. z 15 
v kraji 

RozloûenÌ v˝sledk˘ je mÌrnÏ nepravidelnÈ. 20 % obcÌ s nejniûöÌm 
hodnocenÌm dos·hlo na hodnoty v rozmezÌ 0 ñ 2,1, zatÌmco 
20 % obcÌ s nejvyööÌm hodnocenÌm se pohybovalo v rozmezÌ 
5,6 - 10. 

V obcÌch od hodnoty indexu 4,1 doch·zÌ k p¯Ìr˘stku obyvatelstva, 
naopak v obcÌch s hodnotou niûöÌ neû 4,1 doch·zÌ k ˙bytku 
obyvatel. 

Celkov˝ poËet obyvatel Pardubic se v roce 2018 zv˝öil o 353, 
coû je zp˘sobeno p¯edevöÌm vyööÌm poËtem p¯istÏhoval˝ch osob 
neû vystÏhoval˝ch. V˝sledek Pardubic v indexu je nadpr˘mÏrn˝. 

V meziroËnÌm srovn·nÌ doölo k mÌrnÈmu snÌûenÌ p¯Ìr˘stku 
obyvatelstva, p¯edevöÌm z d˘vodu niûöÌho rozdÌlu narozen˝ch a 
zem¯el˝ch obËan˘. Pardubice klesly z 30. na 45. mÌsto. 
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ZdravÌ a ûivotnÌ prost!edÌ 
Kategorie ÑZdravÌ a ûivotnÌ prost!edÌì zahrnuje indexy, kterÈ popisujÌ stav dostupnosti zdravotnÌ pÈËe, 
zdravotnÌ stav obyvatelstva a stav ûivotnÌho prost¯edÌ v obci. 

Pardubice jsou ve srovn·nÌ s ostatnÌmi 205 obcemi s rozöÌ¯enou p˘sobnostÌ v kategorii ZdravÌ a ûivotnÌ prost¯edÌ 
nadpr˘mÏrnÈ. Velmi v˝sledek je zp˘soben˝ p¯ev·ûnÏ v˝raznÏ nadpr˘mÏrnou pr˘mÏrnou dÈlkou ûivota 
obyvatelstva a mÌrnÏ nadpr˘mÏrnou dostupnostÌ zdravotnÌ pÈËe, naopak podpr˘mÏrnÈ jsou Pardubice 
v indexech zneËiötÏnÌ ovzduöÌ a zneËiöùovatel˘.  

V porovn·nÌ s loÚsk˝m vyd·nÌm doölo u Pardubic k mÌrnÈmu zv˝öenÌ hodnocenÌ ve vÏtöinÏ index˘ spadajÌcÌch 
do tÈto kategorie, proto se celkovÈ hodnocenÌ Pardubic v kategorii ZdravÌ a ûivotnÌ prost¯edÌ zv˝öilo a Pardubice 
se posunuly ze 104. na 58. mÌsto v »eskÈ republice. 

 

ZdravÌ a ûivotnÌ prost!edÌ 

V˝sledek  

 

Po!adÌ  

v »R v kraji 

58. z 206 3. z 15 

ZhodnocenÌ 
v˝sledku 

RozloûenÌ v˝sledk˘ v kategorii ZdravÌ a ûivotnÌ prost¯edÌ je mÌrnÏ nepravidelnÈ, vÏtöina obcÌ 
dos·hla na hodnoty indexu okolo hodnoty 6. 

V˝sledek Pardubic je v porovn·nÌ s ostatnÌmi obcemi mÌrnÏ nadpr˘mÏrn˝. 

SilnÈ str·nky SilnÈ str·nky 

! Index pr˘mÏrnÈ dÈlky ûivota 

! Index lÈk·ren 

! Index zneËiötÏnÌ ovzduöÌ 

! Index zneËiöùovatel˘ 
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Materi·lnÌ zabezpe"enÌ a vzd#l·nÌ 
Kategorie ÑMateri·lnÌ zabezpe"enÌ a vzd#l·nÌì zahrnuje indexy, kterÈ popisujÌ zamÏstnanost, ekonomickou 
˙roveÚ obËan˘ a dostupnost vzdÏl·nÌ v obci. 

⁄roveÚ Materi·lnÌho zabezpeËenÌ a vzdÏl·nÌ je v PardubicÌch mÌrnÏ nadpr˘mÏrn·. Pardubice jsou silnÈ 
p¯edevöÌm v indexech, kterÈ popisujÌ zamÏstnanost a nabÌdku pr·ce. Na druhou stranu je v PardubicÌch vysok· 
po¯izovacÌ cena bydlenÌ a relativnÏ niûöÌ kapacita mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol ve spr·vnÌm obvodu obce. 

V porovn·nÌ s loÚsk˝m vyd·nÌm doölo u Pardubic k v˝raznÈmu zv˝öenÌ hodnocenÌ v indexech nabÌdky 
pracovnÌch pozic a v û·dnÈm indexu nedoölo k v˝znamnÈmu snÌûenÌ hodnocenÌ, proto se celkovÈ hodnocenÌ 
Pardubic v kategorii Materi·lnÌ zabezpeËenÌ a vzdÏl·nÌ zv˝öilo a Pardubice se posunuly z 89. na 62. mÌsto 
v »eskÈ republice. 

 

 

Materi·lnÌ zabezpe"enÌ a vzd#l·nÌ 

V˝sledek  

 

Po!adÌ  

v »R v kraji 

62. z 206 9. z 15 

ZhodnocenÌ 
v˝sledku 

RozloûenÌ v˝sledk˘ v kategorii Materi·lnÌho zabezpeËenÌ a vzdÏl·nÌ je pravidelnÈ, vÏtöina obcÌ 
se pohybuje mezi hodnotami 4 a 6. 

V˝sledek Pardubic je mÌrnÏ nadpr˘mÏrn˝. 

SilnÈ str·nky SilnÈ str·nky 

! Index nabÌdky pracovnÌch mÌst na 
pracovnÌch port·lech 

! Index nabÌdky pracovnÌch mÌst na ⁄¯adu 
pr·ce 

! Index nezamÏstnanosti 

! Index kvalitnÌch st¯ednÌch ökol 

! Index finanËnÌ dostupnosti bydlenÌ 

! Index kapacity z·kladnÌch ökol 
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Vztahy a sluûby 

Kategorie ÑVztahy a sluûbyì zahrnuje indexy, kterÈ popisujÌ dostupnost sluûeb, mobilitu, aktivitu obËan˘, 
bezpeËnost v obci a pohyb obyvatelstva obce. 

V kategorii vztah˘ a sluûeb dosahujÌ Pardubice hodnoty 6,1, coû je vzhledem k rozloûenÌ v˝sledk˘ v˝raznÏ 
nadpr˘mÏrnÈ. Pardubice dos·hly druhÈho nejvyööÌho hodnocenÌ v indexech kin a ûelezniËnÌ dopravy, 
nadpr˘mÏrnÈ jsou takÈ v indexech pohybu obyvatelstva. NiûöÌch hodnocenÌ dosahujÌ Pardubice v indexech 
hazardu, dopravnÌ nehodovosti a supermarket˘. 

V porovn·nÌ s loÚsk˝m vyd·nÌm doölo u Pardubic ke zv˝öenÌ hodnocenÌ v indexech z·jmu o obecnÌ a krajskÈ 
volby a stÏhov·nÌ mlad˝ch. Naopak ke snÌûenÌ hodnocenÌ doölo v indexech restauracÌ a p¯Ìr˘stku obyvatelstva. 
CelkovÈ hodnocenÌ Pardubic v kategorii Vztahy a sluûby se v˝raznÏ nezmÏnilo. 

 

 

Vztahy a sluûby 

V˝sledek  

 

Po!adÌ  

v »R v kraji 

15. z 206 1. z 15 

ZhodnocenÌ 
v˝sledku 

RozloûenÌ v˝sledk˘ v kategorii Vztah˘ a sluûeb je nepravidelnÈ, posunutÈ k niûöÌm hodnot·m. 
VÏtöina obcÌ dos·hla hodnoty od 2 do 4. Toto rozloûenÌ je zp˘sobeno tÌm, ûe obce s nejvyööÌm 
hodnocenÌm dos·hly v indexech Vztah˘ a sluûeb na v˝raznÏ vyööÌ hodnoty neû ostatnÌ. 

V˝sledek Pardubic je v˝raznÏ nadpr˘mÏrn˝. 

SilnÈ str·nky SilnÈ str·nky 

! Index kin 

! Index ûelezniËnÌ dopravy 

! Index p¯Ìr˘stku obyvatelstva 

! Index stÏhov·nÌ mlad˝ch 

! Index hazardu 

! Index dopravnÌ nehodovosti 
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Index kvality ûivota 

V˝sledky Pardubic jsou v jednÈ kategorii v˝raznÏ nadpr˘mÏrnÈ, v jednÈ kategorii nadpr˘mÏrnÈ a v jednÈ 
kategorii mÌrnÏ nadpr˘mÏrnÈ. Celkov˝ v˝sledek Pardubic v indexu kvality ûivota je tudÌû nadpr˘mÏrn˝ a 
znamen· 21. mÌsto v po¯adÌ v »eskÈ republice a 3. mÌsto v PardubickÈm kraji. 

V porovn·nÌ s loÚsk˝m vyd·nÌm doölo u Pardubic k v˝znamnÈmu zv˝öenÌ hodnocenÌ ve dvou kategoriÌch a 
k podobnÈmu v˝sledku ve t¯etÌ kategorii. CelkovÏ si tudÌû Pardubice v indexu kvality mÌrnÏ polepöily a posunuly 
se z 33. na 21. mÌsto v »eskÈ republice. 

 

Index kvality ûivota 

V˝sledek  

 

Po!adÌ  

v »R v kraji 

21. z 206 3. z 15 

ZhodnocenÌ 
v˝sledku 

RozloûenÌ v˝sledk˘ v Indexu kvality ûivota je pravidelnÈ. VÏtöina obcÌ dosahuje na hodnotu 
mezi 4 a 5. 

V˝sledek Pardubic 6,6 je tudÌû nadpr˘mÏrn˝. 
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SpoleËnost Obce v datech, s.r.o. vznikla jako ˙Ëelov˝ start-up 
pro realizaci konkrÈtnÌho produktu - v˝voje indexu kvality ûivota 
a souvisejÌcÌch deriv·t˘ prost¯ednictvÌm automatickÈho 
zpracov·nÌ big dat. N·ö t˝m je sloûen z expert˘, kte¯Ì majÌ 
dlouholetou praxi v poradenstvÌ ve¯ejnÈmu sektoru, 
konzultant˘ se zkuöenostmi z p¯ednÌch poradensk˝ch firem 
a mlad˝ch nadöen˝ch analytik˘ z oblasti ekonomie, statistiky 
a demografie. 

NaöÌ vizÌ je zlepöenÌ rozhodov·nÌ obcÌ a obËan˘ na z·kladÏ 
dat. Vytvo¯ili jsme index kvality ûivota, kter˝ porovn·v· kvalitu 
ûivota nap¯ÌË 206 obcemi v »eskÈ republice. 

Pro vÌce informacÌ navötivte naöe str·nky www.obcevdatech.cz 
nebo n·s kontaktujte prost¯ednictvÌm emailu nebo Facebooku. 

© OVD 2019 



!"#$%"&'()*+*(,"-(./,-01+(#&)123(.("%$4#(,"-516+7(8941(.()*+14:(.;)%&'(<=>?

!"#$%&'()

!"#"$%&'()*"+,$%-&$*.%&/0#$*)10$2+3045 63-&7$3"# !"#"$8"$&93&9)
!"#&*,$:&3+&#"$%-&$
;"-3'9210

!"#$"%&'(')*)*+,)- !"#"$$

!"#$"%&'(')*)*+,). !"#%%&

<,80*$2+304' ;&%2=$2+304' 63-&7$3"# >93&9)$=9?-'$3"# ;&%2=$:&3+&#&*@:&$'A"8"#0B0
!"#&*,$:&3+&#"$%-&$
;"-3'9210

'()*+,-.#
*+/0+12 3420156#7" 8(/520 3420156#9" '()6(:-.#

*+/0+12 ;&C"3)$*$DE ;&C"3)$*$A-"72

/"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41 FG

/"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HIJK !"#$ !"%& !"'% !"$( &"(% &() &!

/"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% LMN &) *) &!+ &$' $!# (* #

/"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41 OO

/"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HIOK !"&& !"#% !"++ !"(* !")* &'% &!

/"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% PF * #) (% )+ +%$ *( #

;0/(<#/+)(=/>#/+#0(?+@05@( G"?&'$1=?@%$H'$&'#"B1%5'('$1B?83IJ5'$1>"4$343K'L&(C8%$5'$1>"4$343'"#'2&#$341'"?41 MH2"#$5'21N3F%2'6"F(@%"A&%18;'
=#2&A"%$54!'F8CI1? 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)- G"B1=#"A7'0&F'('$1B?83IJ5'$1>"4$343'"#'2&#$341'A'F1(C$#H4! OOM #,%#$ &,#$( +*! &%+ (+ '# (

/"01%'89(H21$'$&'<=1>5'"?41 NO

/"01%'89(H21$'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HINJ !"&) !"+! !"+$ !"() &"!% &#) &#

/"01%'89(H21$'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% LHJ ) #( (* )$ +$' +! #

/2;>E2$H'$&#EB1'#"I3%5'>CI;'A'81%14! PJIGP '&"'( '("## '*"#* '%"+* '$"(# #+ (

/2;>E2$H'$&#EB1'#"I3%5'I1$'A'81%14! GLIGN ''"') )!"+% )&"+% )#"&( )("') *$ '

/2;>E2$H'("$41$%2&41'0HF%34'/O),'A'PN'Q'>RSTDU OKIMF (#")% #("$& #&")' &)"(* &!"%* &%% &*

/2;>E2$H'("$41$%2&41'0HF%34'/O+*V'A'PN'Q'>RSTDU LMINO ++"#! &$"#& &%")# &("#) $"!! &%$ &*

/"01%'L321>'F1'=&=$&>1$&$7>3'<$3(@'J("#83A74!'8H%1( JG '+ *! +% ## ' #!! &+

WHI1$7'6"01%'L321>'SCA&I"AH$&'J("#83A"F%'A@6"CJ%E$74!'8H%1(U LHJ &++ '$ *) ++ $ &$* &+

;0/(<#@*,A0B0C@*#D=(?. /8"4!&'4!2H$E$74!'<=1>5'A'"(2C!C'D,'(38">1%2;'"#'2&#$341'"?41 XN1$%C2&'"4!2&$@'6:52"#@'&'(2&B3$@'
Y1F(9'216C?83(@ 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)- /8"4!&'4!2H$E$74!'<=1>5'A'"(2C!C'D,'(38">1%2;'"#'2&#$341'"?41'A'(38">1%214!'0%A1210$54! OKG ( )! #'( %$# &,*(( &&# %

;0/(<#0(=2?BE1020+E15 /2;>E2$7'6"#58'$1=&>EF%$&$74!'"F"?'A1'AE(C')VTZ['81%'21N3F%2"A&$74!'$&'<:&#C'62H41'A'#&$9'
"?43\'(%127>'$1?2H$5'IH#$H'"?B1(%3A$5'6:1(HI(&'A'6:3B1%5'#"'=&>EF%$H$5

O3$3F%12F%A"'62H41'&'F"43H8$54!'AE45'
Y1F(9'216C?83(@ +,)- /2;>E2$7'6"#58'$1=&>EF%$&$74!'"F"?'A'62;?E!C'2"(C'A'62"41$%14! OIFG &!"$+ *"&+ +"') #"*) &"#( (# %

/2;>E2$7'6"01%'6"=34'3$=12"A&$74!'=&')'%7#1$ FPF

/2;>E2$7'6"01%'$1=&>EF%$&$74!'21N3F%2"A&$74!'$&']/ F$FLP

/2;>E2$7'6"01%'3$=12"A&$74!'6"=34'$&')',,,'$1=&>EF%$&$74! LHKILN &*"(' +(")& %&"&' &&!"+% +'!"(! () +

/2;>E2$7'6"01%'6"=34'3$A12"A&$74!'̂ :&#1>'62H41'=&')'%7#1$ NOG

/2;>E2$7'6"01%'$1=&>EF%$&$74!'21N3F%2"A&$74!'$&']/ F$FLP

/2;>E2$7'6"01%'3$=12"A&$74!'6"=34'$&')',,,'$1=&>EF%$&$74! FMIKJ %"#$ #!")+ +("#( %#"!+ #&%"$$ (% *

/2;>E2$H'%2&$F&(0$5'41$&'=&'>+'A'_0 NF$LJN %%,$*& #),*+! #&,)** &',#%) *,##$ &)' &*

/2;>E2$H'>EF50$5'>=#&'A'(2&B3'A'_0 OJ$FGK

/"01%'>+\'(%129'8=1'("C63%'=&')'>EF50$5'>=#C HIPJ !"** !"$% &"#+ &"*+ *"&( &$( &*

`18("A7'6"01%'A@68&41$74!'6:5F6EA(;'$&'I3A"?@%5'=&'2"( G$NKP

/"01%'A@68&41$74!'6:5F6EA(;'$&'I3A"?@%5'$&')',,,'"?@A&%18 MOIML *%%")( #&)")' &+#"*( '%"#& &$"!! %& (

`18("A7'6"01%'A@68&41$74!'#"68&%(;'$&'?@#81$5'=&'2"( N$KKN

/"01%'A@68&41$74!'#"68&%(;'$&'?@#81$5'$&')',,,'"?@A&%18 NGINO +$%"!( &&)"#! %)"'$ +#"!! )"%+ *' '

/"01%'"F"?'A'1Q1(C43 J$MLL

/"#58'"F"?'A'1Q1(C43'A'a PIJG &$"$! &&"#) '"%( *"%# #")# &!( &!

_&6&43%&'>&%1:F(74!'J("8'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 K$PGH

/"01%'#E%5'A1'AE(C'D'&I'V'81%'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 K$LLH

/"#58'#E%5'A1'AE(C'D'&I'V'81%'$&'418("A9'(&6&43%E'>5F%'A'>&%1:F(74!'J("8H4!'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 HIGJ &"&& !")' !"') !"'& !"*! &*) &(

_&6&43%&'=H(8&#$54!'J("8'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 LN$JNJ

/"01%'#E%5'A1'AE(C'Z'&I')['81%'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 LL$JLN

/"#58'#E%5'A1'AE(C'Z'&I')['81%'$&'418("A9'(&6&43%E'>5F%'A'=H(8&#$54!'J("8H4!'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 HIGF &"#& !")+ !"'& !"%( !"(* &)# &(

`18("A7'6"01%'F%:1#$54!'J("8'$&'<=1>5'"?41 LK

/"01%'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'$&'<=1>5'"?41 N

/"#58'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'$&'418("A9>'6"0%C'J("8'$&'<=1>5'"?41 HIOL !"!! !"!! !"## !"*! &"!! &!( &&

/"01%'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% M ! # ( ' ** +! #

/"01%'FC612>&2(1%;'$&'<=1>5'"?41 LF

/"01%'FC612>&2(1%;'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HILP !"!! !"#! !"#% !"+' !"%+ &)+ &*

/"01%'FC612>&2(1%;'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% KN # &+ #* () #)# *+ #

/"01%'?&$(">&%;'$&'<=1>5'"?41 FP

/"01%'?&$(">&%;'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HIJN !"+* !"*+ !"%( !"'* &"(* &!) $

/"01%'?&$(">&%;'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% LFG &! ++ %) &() $)* ++ #

/"01%'21F%&C2&45'$&'<=1>5'"?41 OLF

/"01%'21F%&C2&45'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 OINM !"'$ &"*+ #"!# #"*( %"*' *# *

/"01%'21F%&C2&45'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% JKK ** &)+ +#* %%# *,)%) (* #

/2;>E2$7'6"01%'62">5%&$74!'L38>;'A'(3$14!'$&'<=1>5'"?41'=&')'%7#1$ KFN

/2;>E2$7'6"01%'62">5%&$74!'L38>;'A'(3$14!'$&'<=1>5'"?41'=&')'%7#1$'$&')',,,'"?@A&%18 FIHN !"!! !"!! !"(* !")) %"(( # &

/2;>E2$7'6"01%'62">5%&$74!'L38>;'A'(3$14!'A'#"B1=#C'D,'>3$C%'=&')'%7#1$ PGH ! #& ** ('( (,#)) $ &

;0/(<#E5605F0.#E.1B b?F&!'<=1>5\'(&>'B1'>"I$9'#"B1%'=&'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'"?41 O&6"AH'&683(&41'$&'?H=3'#&%'b61$'
c%211%'O&6F 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)- /8"4!&'<=1>5'A=$3(89!"'='#"F&I3%18$74!'?"#;'A'(38">1%214!'0%A1210$54! GLO &)+ %+% )+( &,!!* &,(#+ &!$ '

/2;>E2$7'6"01%'"F"?$54!'A8&(;\'(%129'=&F%&A5'$&'$1BL21(A1$%"A&$EBJ5>'$H#2&I5'A'"?43'=&')'>EF54 K$HGJ

/2;>E2$7'6"01%'F6EJ$74!'A8&(;\'(%129'=&F%&A5'$&'$1BL21(A1$%"A&$EBJ5>'$H#2&I5'A'"?43'=&')'>EF54 KNL

/2;>E2$7'6"01%'2@4!85(;\'(%129'=&F%&A5'$&'$1BL21(A1$%"A&$EBJ5>'$H#2&I5'A'"?43'=&')'>EF54 L$FGK

/2;>E2$7'6"01%'1Q621F;\'(%129'=&F%&A5'$&'$1BL21(A1$%"A&$EBJ5>'$H#2&I5'A'"?43'=&')'>EF54 N$MJM

/2;>E2$7'6"01%'A8&("A74!'F6"B;'=&')'>EF54'F'6:3:&=1$7>3'AH!&>3'#81'A7=$&>$"F%3'F6"B1'S2"=83J1$5'dQ\'e\'c6\'bFU OM$FKF ! )+! &,$'% (,$%) *#,%'& # &

/"01%'=&6F&$74!'F6"8(;'&'=HB>"A74!'F#2CI1$5'F1'F5#81>'A'"?43 L$OGG

/"01%'=&6F&$74!'F6"8(;'&'=HB>"A74!'F#2CI1$5'F1'F5#81>'A'"?43'$&')',,,'"?@A&%18 LKINH %"+! &!"%* &#"*! &("(+ #!"#' () %

W"81?$5'<0&F%'A1'A"8?H4!'#"'(2&BF(9!"'=&F%C63%18F%A&'+,)Z'A'62"41$%14! NPIFG ##")) #$"&$ ++")( +'"($ (*"$! +$ (

W"81?$5'<0&F%'A1'A"8?H4!'#"'"?14$5!"'=&F%C63%18F%A&'+,)['A'62"41$%14! NFIOH ##")* +*"&$ (!"(+ (%"*) *%"'+ &%+ &*

/"01%'$1!"#'$&'<=1>5'"?41'=&'2"( PHK

/"01%'$1!"#'$&'<=1>5'"?41'=&'2"('$&')',,,'"?@A&%18 PIGO &'"$' $")# '"** *"%% +"(# &&% &!

/"01%'6"A"81$74!'!12$54!'=&:5=1$5'$&'<=1>5'"?41' L$HGP

/"01%'6"A"81$74!'!12$54!'=&:5=1$5'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 LOIHP **"($ &&"*& *"*% !"&% !"!! &'& &(

/"01%'6:3F%E!"A&874!'"F"?'A1'AE(C'+,'&I'D['81%'=&'2"( L$LLK

/"01%'A@F%E!"A&874!'"F"?'A1'AE(C'+,'&I'D['81%'=&'2"( L$FHJ

O3N2&0$5'F&8#"'A=%&I1$9'$&')',,,'"?@A&%18 QKINJ -$"!# -*"'& -("$& -("## '"+* *( %

/"01%'I3AE'$&2"=1$74!'"F"?'=&'2"( MMK

/"01%'=1>:1874!'"F"?'=&'2"( MOJ

e"=#58'$&2"=1$74!'&'=1>:1874!'"F"?'=&'2"( JG

/"01%'6:3F%E!"A&874!'"F"?'=&'2"( O$KKF

/"01%'A@F%E!"A&874!'"F"?'=&'2"( O$LHP

e"=#58'6:5F%E!"A&874!'&'A@F%E!"A&874!'"F"?'=&'2"( NNG

/:52;F%1('"?@A&%18F%A&'$&')',,,'"?@A&%18 KIFO -&("!) -%"&% -#"#' +"!( &*"%% +! +

;0/(<#E1B*+4A0.#?62/C@* e"=#58'6"0%C'6:3F%E!"A&874!'&'A@F%E!"A&874!'"?@A&%18'A1'AE(C'+,TD['81%'A'"?43*' Y1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# +,)Z

;0/(<#:G.,HE1I>#+JK421(6E142 /"01%'6:3F%E!"A&874!'&'$&2"=1$74!'"?@A&%18'>3$CF'6"01%'A@F%E!"A&874!'&'=1>:1874!'"?@A&%18'
A'"?43*' Y1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# +,)Z

;0/(<#/+:,240.#0(*+/+4+E15 /"01%'#"62&A$54!'$1!"#'A'"?43'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 /"83431'Y1F(9'216C?83(@ +,)-

;0/(<#*2=2,/> /"01%'6"A"81$74!'%14!$34(74!'!12$54!'=&:5=1$5'A'#&$9'"?43'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 O3$3F%12F%A"'L3$&$45'Y1F(9'216C?83(@ 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;0/(<#E+>0A6(L51+E15 /"01%'F6"8(;'&'=HB>"A74!'F#2CI1$5'F1'F5#81>'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 W1:1B$7'21BF%:5('O3$3F%12F%A&'
F62&A1#8$"F%3'Y1F(9'216C?83(@ 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;0/(<#=A)?>#+#+J(@0.#2#I,2)EIM#4+6JK W"81?$5'<0&F%'6:3'"?14$54!'&'(2&BF(74!'A"8?H4! Y1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# "?14$5'+,)['&'(2&BF(9'
+,)Z

;0/(<#I50 /"01%'L38>;'62">5%&$74!'A'(3$14!'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'
"?41'&'6"01%'L38>;'62">5%&$74!'A'(3$14!'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

dA3#1$41']$31'L38>"A74!'#3F%23?C%"2;'&'
A1:1B$9'62"N2&>@'6:5F8CJ$74!'(3$ 62A$5'0%A2%81%5'+,).

;0/(<#L(6(=05F0.#/+:,24K /2;>E2$7'6"01%'A8&("A74!'F6"B;'"F"?$5'6:162&A@\'(%129'=&F%&A5'$&'$1BL21(A1$%"A&$EBJ5>'
$H#2&I5'A'"?43 c62HA&'I181=$30$5'#"62&A$5'41F%@ +,)-

;0/(<#J20I+?21H /"01%'?&$(">&%;'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'?&$(">&%;'
$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 /"2%H8@'$1BAE%J54!'?&$('6;F"?5454!'A'Ye 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;0/(<#,(E12>,2@. /"01%'21F%&C2&45'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'21F%&C2&45'$&'
<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 O&6"AH'&683(&41'F6"810$"F%3'f""N81 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;0/(<#I426510.@*#E1G(/0.@*#-I+6
/"01%'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'6"#81'A7F81#(;'F%C#1$%;'C'F%H%$54!'>&%C23%\'(%129'F1'$&4!H=1B5'
A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'"?41'&'6"#58'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'$&'
418("A9>'6"0%C'F%:1#$54!'J("8'$&'<=1>5'"?41

`1$%2C>'62"'=B3Jg"AH$5'A7F81#(;'
A=#E8HAH$5'S`deOXhU +,)Z

;0/(<#E>:(,?2,I(1H /"01%'62"#1B1$'$1BAE%J54!'"?4!"#$54!':1%E=4;'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'&C%1>'
"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'62"#1B1$'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

/"2%H8@'$1BAE%J54!'"?4!"#$54!':1%E=4;'F'
6"%2&A3$&>3'6;F"?5454!'A'Ye 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;0/(<#I2:2@51K#?21(GEIC@*#-I+6 _&6&43%&'>&%1:F(74!'J("8'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41'A=%&I1$&'('418("A9>C'6"0%C'#E%5'A1'AE(C'
D'&I'V'81%

O3$3F%12F%A"'J("8F%A5\'>8H#1I1'&'
%E8"A74!"A@'&'Y1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# J("8$5'2"('+,)ZK+,)-

;0/(<#I2:2@51K#=AI62/0.@*#-I+6 _&6&43%&'=H(8&#$54!'J("8'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41'A=%&I1$&'('418("A9>C'6"0%C'#E%5'A1'AE(C'Z'
&I')['81%

O3$3F%12F%A"'J("8F%A5\'>8H#1I1'&'
%E8"A74!"A@'&'Y1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# J("8$5'2"('+,)ZK+,)-

;0/(<#*?+10M#0+>=( /"01%'A@68&41$74!'6:5F6EA(;'$&'I3A"?@%5'&'#"68&%(;'$&'?@#81$5'A'"?43'A=%&I1$7'$&'6"01%'
"?@A&%18 ^:&#'62H41'Y1F(9'216C?83(@ +,)-

;0/(<#(<(I>@. /"01%'"?@A&%18'A'1Q1(C43'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18'A'"?43 /"2%H8'>&6&1Q1(C43*4= +,)-

;0/(<#02J./IK#:,2@+40.@*#?.E1#02#DG2/>#:,A@(
/"01%'62&4"A$54!'6"=34'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'"?41'
1A3#"A&$74!'$&'̂ :&#C'62H41'&'418("A7'6"01%'62&4"A$54!'6"=34'$&'<=1>5'"?41'1A3#"A&$74!'$&'
^:&#C'62H41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

O3$3F%12F%A"'62H41'&'F"43H8$54!'AE45'
Y1F(9'216C?83(@ +,)-

50/(<#N5020F0.#/+E1>:0+E15#JK/6(0. /2;>E2$H'%2&$F&(0$5'41$&'=&'>1%2'0%A1210$5'?@%;'A'#&$9'"?43'A=%&I1$H'('62;>E2$9'!2C?9'
>=#E

/"2%H8'41$"A&>&6&*"2N'&'Y1F(7'
F%&%3F%34(7'<:&# +,)-

;0/(<#=0(F5-O+421(6H /"01%'L321>\'C'(%1274!'?@8@'=&=$&>1$H$@'<$3(@'J("#83A74!'8H%1('#"'I3A"%$5!"'62"F%:1#5\'A'
"(2C!C'D,'(38">1%2;'"#'2&#$341'"?41

i$%1N2"A&$7'21N3F%2'>3$3F%12F%A&'
I3A"%$5!"'62"F%:1#5'&'dA2"6F(7'21N3F%2'
<$3(;'&'6:1$"F;'=$103JgCB5454!'8H%1(

+,)V

;0/(<#02J./IK#:,2@+40.@*#?.E1#02#:,2@+40.@*#:+,1A6(@*
/"01%'62&4"A$54!'$&?5#1('A1'A=#H81$"F%3'#"'D,'(38">1%2;'"#'2&#$341'"?41'$&?5=1$74!'$&'
62&4"A$54!'6"2%H814!'A=%&I1$7'$&'6"01%'$1=&>EF%$&$74!'"F"?'A1'AE(C')VTZ['81%'
21N3F%2"A&$74!'$&'̂ :&#C'62H41'A'%9%"'"?8&F%3

M1BAE%J5'3$%12$1%"A9'62&4"A$5'6"2%H8@'A'
Y1F(9'216C?8341 +,)-

;0/(<#=0(F5-1B0.#+4=/>-. /E%381%7'62;>E2'("$41$%2&41'1>3F5'6"89%&A74!'62&4!"A74!'0HF%34'/O),'&'/O+\V'$&'<=1>5'
"?41 Y1F(7'!@#2">1%1"2"8"N34(7'<:&# +,)+'T'+,)Z

;0/(<#/B1EIC@*#6MI2GH /"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'"?41'&'
6"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

MH2"#$5'21N3F%2'6"F(@%"A&%18;'
=#2&A"%$54!'F8CI1? 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;0/(<#6MIA,(0 /"01%'89(H21$'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'89(H21$'$&'<=1>5'
"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 c%H%$5'<:&#'62"'("$%2"8C'8903A 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

P+F(1#+JK421(6 Y1F(7'F%&%3F%34(7'<:&#

E&8B&(0+)$10B&-0%'9B2A&*.1:$*.=B03A5$RA*"+#2BST

;0/(<#:,2I15@IC@*#6MI2GH /"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'
"?41'&'6"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

MH2"#$5'21N3F%2'6"F(@%"A&%18;'
=#2&A"%$54!'F8CI1? 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;0/(<#:,H?B,0M#/M6IK#L54+12 M&#EB1'#"I3%5'6:3'$&2"=1$5'C'>CI;'&'I1$'A'"?43 Y1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# +,)+'T'+,)Z



!"#$%"&'()*+*(,"-(./,-01+(#&)123(.("%$4#(,"-516+7(8941(.()*+14:(.;)%&'(<=>?

!"#$%&'()

!"#"$%&'()*"+,$%-&$*.%&/0#$*)10$2+3045 63-&7$3"# !"#"$8"$&93&9)
!"#&*,$:&3+&#"$%-&$
;"-3'9210

!"#$"%&'(')*)*+,)- !"#$$%

!"#$"%&'(')*)*+,). !"#&''

<,80*$2+304' ;&%2=$2+304' 63-&7$3"# >93&9)$=9?-'$3"# ;&%2=$:&3+&#&*@:&$'A"8"#0B0
!"#&*,$:&3+&#"$%-&$
;"-3'9210

()*+,-./#
+,01,23

4531267#8" 9)0631 4531267#'"
()*7):./#
+,01,23 ;&C"3)$*$DE ;&C"3)$*$A-"72

/"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41 FG

/"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HI !"#$ !"%$ !"&# !"$' (")) (*( +

/"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% LMM (' %& (!# (+! $$! *% #

/"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41 NN

/"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HINO !"(! !"#% !")# !"** !"$* ('+ (!

/"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% GO % #$ *& $% )%' %# #

;10)<#0,*)=0>#0,#1)?,@16@) G"?&'$1=?@%$H'$&'#"B1%5'('$1B?83IJ5'$1>"4$343K'L&(C8%$5'$1>"4$343'"#'2&#$341'"?41 MH2"#$5'21N3F%2'6"F(@%"A&%18;'
=#2&A"%$54!'F8CI1? 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)- G"B1=#"A7'0&F'('$1B?83IJ5'$1>"4$343'"#'2&#$341'A'F1(C$#H4! NMJ #,'*! (,)() )%* ('* #) +! %

/"01%'89(H21$'$&'<=1>5'"?41 KN

/"01%'89(H21$'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HIKF !"($ !")! !")+ !"*$ ("!& (#' ()

/"01%'89(H21$'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% LHO & #* *% $' )$( #& (

/2;>E2$H'$&#EB1'#"I3%5'>CI;'A'81%14! GGINM &#"(( &*")+ &%")' &'")% &$"'* (% )

/2;>E2$H'$&#EB1'#"I3%5'I1$'A'81%14! MNINF &$"!! $!"%( $("%+ $#")) $*"!) *' *

/2;>E2$H'("$41$%2&41'0HF%34'/O),'A'PN'Q'>RSTDU NOILF *!"%) #*"%( #(")' ($"(! (!"') ('# (%

/2;>E2$H'("$41$%2&41'0HF%34'/O+*V'A'PN'Q'>RSTDU LMIJ F )("*+ ($"&' ('"*' ()"$$ $"*& ('# (%

;10)<#=1)A6.B,532)7C
/"01%'L321>W'C'(%1274!'?@8@'=&=$&>1$H$@'<$3(@'J("#83A74!'8H%1('#"'I3A"%$5!"'62"F%:1#5'A'
"(2C!C'D,'(38">1%2;'"#'2&#$341'"?41*''X32>H>'BF"C'6:3#E81$@'AH!@'#81'>$"IF%A5'
A@6"CJ%E$74!'8H%1(*

YA2"6F(7'21N3F%2'<$3(;'&'6:1$"F;'
=$103JZCB5454!'8H%1( +,)[ \HI1$7'6"01%'L321>'F1'=&=$&>1$&$7>3'<$3(@'J("#83A74!'8H%1( FOP ((&,!)( *+% (() )% % ('$ (*

;10)<#@+-D1E1F@+#G=)?/ /8"4!&'4!2H$E$74!'<=1>5'A'"(2C!C'D,'(38">1%2;'"#'2&#$341'"?41 ]N1$%C2&'"4!2&$@'6:52"#@'&'(2&B3$@'
^1F(9'216C?83(@ 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)- /8"4!&'4!2H$E$74!'<=1>5'A'"(2C!C'D,'(38">1%2;'"#'2&#$341'"?41'A'(38">1%214!'0%A1210$54! NFK % $# #&* '+# (,%** ((( '

;10)<#1)=3?EH2131,H26
/2;>E2$7'6"#58'$1=&>EF%$&$74!'"F"?'A1'AE(C')VT_`'81%'21N3F%2"A&$74!'$&'<:&#C'62H41'A'#&$9'
"?43W'(%127>'$1?2H$5'IH#$H'"?B1(%3A$5'6:1(HI(&'A'6:3B1%5'#"'=&>EF%$H$5

O3$3F%12F%A"'62H41'&'F"43H8$54!'AE45'
^1F(9'216C?83(@ +,)- /2;>E2$7'6"#58'$1=&>EF%$&$74!'"F"?'A'62;?E!C'2"(C'A'62"41$%14! NIHP +"#$ *"(! #"$& ("$% ("!! %& $

/"01%'62&4"A$54!'6"=34'3$=12"A&$74!'$&'B"?'6"2%H814!'=&')'%7#1$'$&'<=1>5'"?41 LMK

/"01%'62&4"A$54!'6"=34'3$=12"A&$74!'$&'B"?'6"2%H814!'=&')'%7#1$'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 NIHN !"!! !"*% !"$% ("%# *")* ($ (

/"01%'62&4"A$54!'6"=34'3$=12"A&$74!'$&'B"?'6"2%H814!'=&')'%7#1$'A'"?8&F%3'#"'D,'(>'"#'2&#$341'"?41 FPH &+ ($& )%& '$! ',#+* %% *

/"01%'62&4"A$54!'6"=34'3$=12"A&$74!'<:&#1>'62H41'=&')'%7#1$'$&'<=1>5'"?41 L$HOH

/"01%'62&4"A$54!'6"=34'3$=12"A&$74!'<:&#1>'62H41'=&')'%7#1$'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 LLIOP !"(% ("%$ )"*! &"#* ))")& #! )

/"01%'62&4"A$54!'6"=34'3$=12"A&$74!'<:&#1>'62H41'=&')'%7#1$'A'"?8&F%3'#"'D,'(>'"#'2&#$341'"?41 N$J J J ()! &(* (,#%! #,($# *,()% #* )

/2;>E2$H'%2&$F&(0$5'41$&'=&'>+'A'a0 KM$NGJ &%,'() )(,+(+ #*,(*# ($,&&# %,&(% ($& (%

/2;>E2$H'>EF50$5'>=#&'A'(2&B3'A'a0 NM$J MG

/"01%'>+W'(%129'8=1'("C63%'=&')'>EF50$5'>=#C HIGF !"%) !"+% ("## ("%) %"(% (+% (%

b18("A7'6"01%'A@68&41$74!'6:5F6EA(;'$&'I3A"?@%5'=&'2"( F$MJ H

/"01%'A@68&41$74!'6:5F6EA(;'$&'I3A"?@%5'$&')',,,'"?@A&%18 J OIGO *)#"(# (*%"&# $("') *#"!* (#"$! $( &

b18("A7'6"01%'A@68&41$74!'#"68&%(;'$&'?@#81$5'=&'2"( N$LJ P

/"01%'A@68&41$74!'#"68&%(;'$&'?@#81$5'$&')',,,'"?@A&%18 NKIPJ #+*"#) &)"$% )+")+ (+"%+ '"*& %+ +

/"01%'"F"?'A'1Q1(C43 J $PLL

/"#58'"F"?'A'1Q1(C43'A'c GIJ M (+"+! (("#$ &"'* %"'# #"$# (!* (!

a&6&43%&'>&%1:F(74!'J("8'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 O$GPL

/"01%'#E%5'A1'AE(C'D'&I'V'81%'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 O$LMP

/"#58'#E%5'A1'AE(C'D'&I'V'81%'$&'418("A9'(&6&43%E'>5F%'A'>&%1:F(74!'J("8H4!'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 HIMG ("!$ !"$+ !"&$ !"&( !"%# (%+ (*

a&6&43%&'=H(8&#$54!'J("8'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 LK$GHM

/"01%'#E%5'A1'AE(C'_'&I')`'81%'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 LN$NMF

/"#58'#E%5'A1'AE(C'_'&I')`'81%'$&'418("A9'(&6&43%E'>5F%'A'=H(8&#$54!'J("8H4!'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41 HIPH ("(+ !"$) !"&) !"'% !"*% ($' (%

b18("A7'6"01%'F%:1#$54!'J("8'$&'<=1>5'"?41 LO

/"01%'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'$&'<=1>5'"?41 O

/"#58'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'$&'418("A9>'6"0%C'J("8'$&'<=1>5'"?41 HINP !"!! !"!! !"#% !"%! ("!! +) $

/"01%'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% LH ! # * + '( )( (

/"01%'FC612>&2(1%;'$&'<=1>5'"?41 LO

/"01%'FC612>&2(1%;'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HILF !"!! !"#( !"#& !")& !"'! (+) (%

/"01%'FC612>&2(1%;'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% OJ * () #% *& #&# *) #

/"01%'?&$(">&%;'$&'<=1>5'"?41 FM

/"01%'?&$(">&%;'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 HIJ O !")% !"%% !"'% !"&& (")$ ((# +

/"01%'?&$(">&%;'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% LFF + )% '' (** +*) )) (

/"01%'21F%&C2&45'$&'<=1>5'"?41 LML

/"01%'21F%&C2&45'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 NIHH !"$' ("%( ("+$ #"*' &"!) (!! &

/"01%'21F%&C2&45'A'#"B1=#C'#"'D,'>3$C% FGP %) ('% #+% %$) %,#&* *) (

/2;>E2$7'6"01%'62">5%&$74!'L38>;'A'(3$14!'$&'<=1>5'"?41'=&')'%7#1$ OMP

/2;>E2$7'6"01%'62">5%&$74!'L38>;'A'(3$14!'$&'<=1>5'"?41'=&')'%7#1$'$&')',,,'"?@A&%18 FIKP !"!! !"!! !"*' !"+( &"(' # (

/2;>E2$7'6"01%'62">5%&$74!'L38>;'A'(3$14!'A'#"B1=#C'D,'>3$C%'=&')'%7#1$ MKG ! #( %* %!& *,#%% + (

;10)<#H6716A1/#H/2E d?F&!'<=1>5W'(&>'B1'>"I$9'#"B1%'=&'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'"?41 O&6"AH'&683(&41'$&'?H=3'#&%'d61$'
e%211%'O&6F 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)- /8"4!&'<=1>5'A=$3(89!"'='#"F&I3%18$74!'?"#;'A'(38">1%214!'0%A1210$54! MLKIPO (+'")* '*("'% $*$"*! (,!#+"!% (,*#$"+# ((& $

/2;>E2$7'6"01%'C$3(H%$54!'"F"?$54!'A8&(;W'(%129'=&F%&A5'A'"?43'=&')'>EF54 O$HNK

/2;>E2$7'6"01%'C$3(H%$54!'F6EJ$74!'A8&(;W'(%129'=&F%&A5'A'"?43'=&')'>EF54 FLP

/2;>E2$7'6"01%'C$3(H%$54!'2@4!85(;W'(%129'=&F%&A5'A'"?43'=&')'>EF54 L$J GL

/2;>E2$7'6"01%'C$3(H%$54!'1Q621F;W'(%129'A'"?43'=&')'>EF54 O$NLO

/2;>E2$7'6"01%'A8&("A74!'F6"B;'=&')'>EF54'F'6:3:&=1$7>3'AH!&>3'#81'A7=$&>$"F%3'F6"B1'S2"=83J1$5'YQW'fW'e6W'dFU KL$LOO ! $+$ #,#+$ *,+!* &%,!'' # (

/"01%'=&6F&$74!'F6"8(;'&'=HB>"A74!'F#2CI1$5'F1'F5#81>'A'"?43 L$NPP

/"01%'=&6F&$74!'F6"8(;'&'=HB>"A74!'F#2CI1$5'F1'F5#81>'A'"?43'$&')',,,'"?@A&%18 LOIKN '")( (!"'* (#"&# (*"&$ #("($ %* '

\"81?$5'<0&F%'A1'A"8?H4!'#"'(2&BF(9!"'=&F%C63%18F%A&'+,)_'A'62"41$%14! KGIFM ##"$$ #+"(+ ))"$* )&"*+ *'"** )+ *

\"81?$5'<0&F%'A1'A"8?H4!'#"'"?14$5!"'=&F%C63%18F%A&'+,)-'A'62"41$%14! OHINF #+"+! )$")$ *)"*& *$")' %+"$# (*) (%

/"01%'$1!"#'$&'<=1>5'"?41'=&'2"( GJ O

/"01%'$1!"#'$&'<=1>5'"?41'=&'2"('$&')',,,'"?@A&%18 MIOO (&"*$ (!"!% &"%# %"&+ )"(# ()+ +

/"01%'6"A"81$74!'!12$54!'=&:5=1$5'$&'<=1>5'"?41' MLK

/"01%'6"A"81$74!'!12$54!'=&:5=1$5'$&'<=1>5'"?41'$&')',,,'"?@A&%18 MIPJ *("++ +"!+ %"(! !"!! !"!! ('* (*

/"01%'6:3F%E!"A&874!'"F"?'A1'AE(C'+,'&I'D`'81%'=&'2"( L$LLO

/"01%'A@F%E!"A&874!'"F"?'A1'AE(C'+,'&I'D`'81%'=&'2"( MLJ

O3N2&0$5'F&8#"'A=%&I1$9'$&')',,,'"?@A&%18 KINP -&")) -#")$ -!")' #"%! (("+& #+ )

/"01%'I3AE'$&2"=1$74!'"F"?'=&'2"( PFG

/"01%'=1>:1874!'"F"?'=&'2"( PFN

f"=#58'$&2"=1$74!'&'=1>:1874!'"F"?'=&'2"( F

/"01%'6:3F%E!"A&874!'"F"?'=&'2"( N$J GP

/"01%'A@F%E!"A&874!'"F"?'=&'2"( N$KKL

f"=#58'6:5F%E!"A&874!'&'A@F%E!"A&874!'"F"?'=&'2"( KOM

/:52;F%1('"?@A&%18F%A&'$&')',,,'"?@A&%18 KIPH -()"%& -'"'' -("&$ *"#$ #&"$# *% %

;10)<#:I/-CH2J>#,KL532)7H253
/"01%'6:3F%E!"A&874!'&'$&2"=1$74!'"?@A&%18'>3$CF'6"01%'A@F%E!"A&874!'&'=1>:1874!'"?@A&%18'
A'"?43*' ^1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# +,)-

;10)<#+3=3-0> /"01%'6"A"81$74!'%14!$34(74!'!12$54!'=&:5=1$5'A'#&$9'"?43'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 O3$3F%12F%A"'L3$&$45'̂ 1F(9'216C?83(@ 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;10)<#H2E+,5D1/#?730F@+ f"=#58'6"0%C'6:3F%E!"A&874!'&'A@F%E!"A&874!'"?@A&%18'A1'AE(C'+,TD`'81%'A'"?43*' ^1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# +,)-

;10)<#=D*?>#,#,K)@1/#3#J-3*HJM#5,7KL \"81?$5'<0&F%'6:3'"?14$54!'&'(2&BF(74!'A"8?H4! ^1F(7'F%&%3F%34(7'<:&#
(2&BF(9'A"8?@'+,)_
"?14$5'A"8?@'+,)-

;10)<#0,:-351/#1)+,0,5,H26 /"01%'#"62&A$54!'$1!"#'A'"?43'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 /"83431'̂ 1F(9'216C?83(@ +,)-

;10)<#N)7)=16A1/#0,:-35L /2;>E2$7'6"01%'C$3(H%$54!'A8&("A74!'F6"B;'"F"?$5'6:162&A@W'(%129'=&F%&A5'''''A'"?43 e62HA&'I181=$30$5'#"62&A$5'41F%@ +,)-

;10)<#H,>1D7)N62,H26 /"01%'F6"8(;'&'=HB>"A74!'F#2CI1$5'F1'F5#81>'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 \1:1B$7'21BF%:5('O3$3F%12F%A&'
F62&A1#8$"F%3'̂ 1F(9'216C?83(@ 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;10)<#-)H23>-3@/
/"01%'21F%&C2&45'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'21F%&C2&45'$&'
<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 O&6"AH'&683(&41'F6"810$"F%3'g""N81 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;10)<#J61
/"01%'L38>;'62">5%&$74!'A'(3$14!'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'
"?41'&'6"01%'L38>;'62">5%&$74!'A'(3$14!'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

YA3#1$41'h$31'L38>"A74!'#3F%23?C%"2;'&'
A1:1B$9'62"N2&>@'6:5F8CJ$74!'(3$ +,)-

;10)<#H>:)-?3-J)2C
/"01%'62"#1B1$'$1BAE%J54!'"?4!"#$54!':1%E=4;'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'&C%1>'
"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'62"#1B1$'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

/"2%H8@'$1BAE%J54!'"?4!"#$54!':1%E=4;'F'
6"%2&A3$&>3'6;F"?5454!'A'̂ f 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;10)<#K31J,?32C
/"01%'?&$(">&%;'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'?&$(">&%;'
$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 /"2%H8@'$1BAE%J54!'?&$('6;F"?5454!'A'̂ f 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;10)<#J3:3@62L#=DJ7301/@+#.J,7
a&6&43%&'=H(8&#$54!'J("8'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41'A=%&I1$&'('418("A9>C'6"0%C'#E%5'A1'AE(C'_'
&I')`'81%

O3$3F%12F%A"'J("8F%A5W'>8H#1I1'&'
%E8"A74!"A@'&'̂ 1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# J("8$5'2"('+,)-K+,).

;10)<#J537621/@+#H2I)01/@+#.J,7
/"01%'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'6"#81'A7F81#(;'F%C#1$%;'C'F%H%$54!'>&%C23%W'(%129'F1'$&4!H=1B5'
A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'"?41'&'6"#58'(A&83%$54!'F%:1#$54!'J("8'$&'
418("A9>'6"0%C'F%:1#$54!'J("8'$&'<=1>5'"?41

b1$%2C>'62"'=B3JZ"AH$5'A7F81#(;'
A=#E8HAH$5'SbYfO]iU +,)-

;10)<#)<)J>@/ /"01%'"?@A&%18'A'1Q1(C43'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18'A'"?43 /"2%H8'>&6&1Q1(C43*4= +,)[

;10)<#J3:3@62L#?32)IHJF@+#.J,7
a&6&43%&'>&%1:F(74!'J("8'A1'F62HA$5>'"?A"#C'"?41'A=%&I1$&'('418("A9>C'6"0%C'#E%5'A1'AE(C'
D'&I'V'81%

O3$3F%12F%A"'J("8F%A5W'>8H#1I1'&'
%E8"A74!"A@'&'̂ 1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# J("8$5'2"('+,)-K+,).

610)<#O6131A1/#0,H2>:1,H26#KL07)1/
/2;>E2$H'%2&$F&(0$5'41$&'=&'>1%2'0%A1210$5'?@%;'A'#&$9'"?43'A=%&I1$H'('62;>E2$9'!2C?9'
>=#E

/"2%H8'41$"A&>&6&*"2N'&'̂ 1F(7'
F%&%3F%34(7'<:&# +,)-

;10)<#+?,21M#1,>=)
/"01%'A@68&41$74!'6:5F6EA(;'$&'I3A"?@%5'&'#"68&%(;'$&'?@#81$5'A'"?43'A=%&I1$7'$&'6"01%'
"?@A&%18 j:&#'62H41'̂ 1F(9'216C?83(@ +,)-

;10)<#13K/0JL#:-3@,51/@+#?/H2#13#:-3@,51/@+#:,-2D7)@+
/"01%'62&4"A$54!'$&?5#1('3$=12"A&$74!'$&'62&4"A$54!'6"2%H814!'=&')'%7#1$'A'"?8&F%3'#"'D,'
(38">1%2;'"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'62&4"A$54!'$&?5#1('3$=12"A&$74!'$&'62&4"A$54!'6"2%H814!'
=&')'%7#1$'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

M1BAE%J5'3$%12$1%"A9'62&4"A$5'6"2%H8@'A'
^1F(9'216C?8341 +,)-

;10)<#13K/0JL#:-3@,51/@+#?/H2#13#GI30>#:-D@)
/"01%'62&4"A$54!'$&?5#1('3$=12"A&$74!'$&'<:&#C'62H41'=&')'%7#1$'A'"?8&F%3'#"'D,'(38">1%2;'
"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'62&4"A$54!'$&?5#1('3$=12"A&$74!'$&'<:&#C'62H41'=&')'%7#1$'$&'<=1>5'
"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

O3$3F%12F%A"'62H41'&'F"43H8$54!'AE45'
^1F(9'216C?83(@ +,)-

;10)<#:-C?E-1M#0M7JL#N65,23 M&#EB1'#"I3%5'6:3'$&2"=1$5'C'>CI;'&'I1$'A'"?43 ^1F(7'F%&%3F%34(7'<:&# +,)D'T'+,)[

;10)<#=1)A6.2E1/#,5=0>./
/E%381%7'62;>E2'("$41$%2&41'1>3F5'6"89%&A74!'62&4!"A74!'0HF%34'/O),'&'/O+WV'$&'<=1>5'
"?41 ^1F(7'!@#2">1%1"2"8"N34(7'<:&# +,)D'T'+,)[

;10)<#0E2HJF@+#7MJ3IC
/"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'"?41'&'
6"01%'"2#3$&45'#E%F(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

MH2"#$5'21N3F%2'6"F(@%"A&%18;'
=#2&A"%$54!'F8CI1? 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

;10)<#7MJD-)1
/"01%'89(H21$'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'"#'2&#$341'"?41'&'6"01%'89(H21$'$&'<=1>5'
"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18 e%H%$5'<:&#'62"'("$%2"8C'8903A 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-

P,A)2#,KL532)7 ^1F(7'F%&%3F%34(7'<:&#

E&8B&(0+)$10B&-0%'9B2A&*.1:$*.=B03A5$QA*"+#2BRS

;10)<#:-3J26@JF@+#7MJ3IC
/"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'A'#"B1=#"A9'A=#H81$"F%3'#"'D,'>3$C%'&C%1>'"#'2&#$341'
"?41'&'6"01%'"2#3$&45'62&(%34(74!'89(&:;'$&'<=1>5'"?41'A=%&I1$7'$&'6"01%'"?@A&%18

MH2"#$5'21N3F%2'6"F(@%"A&%18;'
=#2&A"%$54!'F8CI1? 6"F81#$5'0%A2%81%5'+,)-



 
 

P Ìloha!".18! 
 

 

PodporovanÈ!b#ûÌcÌ!projekty! 

statut·rnÌho!m#sta!Pardubic 

 
 
 
 
Strategie rozvoje!ökolstvÌ 
 
 
 
 
 
 
Doba!zpracov·nÌ:  listopad 2019 ñ prosinec 2019 
Objednatel:   Statut·rnÌ m!sto Pardubice 
Zhotovitel:    AQE advisors, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez jazykovÈ!a!grafickÈ!korektury 



 
 

 
 
1. Projekty screeningovÈ ñ preventivnÌ 

 
1.1. Projekty ÑMÌt oËi k vidÏnÌ (zrakov˝ screening)ì a ÑCIP (Centrum integrovanÈ pÈËe)ì 

 
HlavnÌm cÌlem projekt˘ je z·chyt zrakov˝ch vad v p¯edökolnÌm obdobÌ, kdy lze nejlÈpe n·slednou pÈËÌ 
mnohÈ vady zraku napravit, nebo dokonce zcela odstranit. MÏsto Pardubice podporuje projekt ÑMÌt 
oËi k vidÏnÌì finanËnÌ Ë·stkou 498.600 KË a projekt ÑCIPì finanËnÌ Ë·stkou 269.000 KË. 
 
Zrakov˝ screening v PardubicÌch je v mate¯sk˝ch ökol·ch bezplatnÏ prov·dÏn jiû od roku 2009. V letech 
2009 a 2010 absolvovaly vyöet¯enÌ 1x vöechny pardubickÈ p¯edökolnÌ dÏti, kterÈ rodiËe p¯ihl·sili. V roce 
2011 proch·zely zrakovou prevencÌ v pardubick˝ch mate¯sk˝ch ökol·ch pouze novÏ nastoupenÈ dÏti a 
od roku 2012 se zrakov˝ screening prov·dÌ jak u novÏ nastoupen˝ch dÏtÌ, tak takÈ opakovanÏ u 
p¯edökol·k˘, aby byla zachycena p¯Ìpadn· zrakov· vada vznikl· v Ëase jeötÏ p¯ed n·stupem dÏtÌ do 
z·kladnÌ ökoly.  
 
V roce 2009 a 2010 byl screening prov·dÏn SdruûenÌm pro ranou pÈËi v PardubicÌch. Od roku 2011 
zrakov˝ screening p¯edökolnÌch dÏtÌ prov·dÌ obecnÏ prospÏön· spoleËnost PROZRAK, kter· rozöÌ¯ila od 
z·¯Ì 2014 svÈ sluûby o program n·slednÈ pÈËe pro zrakovÏ znev˝hodnÏnÈ dÏti. Ve spolupr·ci s 
Pardubickou krajskou nemocnicÌ, a.s. bylo v prostor·ch dÏtskÈho oËnÌho oddÏlenÌ PardubickÈ krajskÈ 
nemocnice z¯Ìzeno Centrum integrovanÈ pÈËe (CIP) pro dÏti s poruchou binokul·rnÌho vidÏnÌ. Jde o 
komplexnÌ pÈËi ñ medicÌnskou a speci·lnÏ pedagogickou. Tato sluûba je urËena dÏtem, kterÈ pot¯ebujÌ 
oËi cÌlenÏ a intenzivnÏ trÈnovat. DÏtem se st¯ÌdavÏ vÏnuje oËnÌ lÈka¯, ortoptista a tyfloped. 
 
PreventivnÌ vyöet¯enÌ zraku se prov·dÌ pomocÌ p¯Ìstroje PLUSOPTIX S09, kter˝ pracuje na principu 
poËÌtaËovÈ anal˝zy obrazu sÌtnicovÈho reflexu p¯i zmÏnÏ polohy svÏtelnÈho zdroje.  Ze vzd·lenosti  
1 m se zacÌlÌ na oËi dÌtÏte kamerou, kter· snÌm· odraz infraËervenÈho svÏtla od oËnÌho pozadÌ. Kamera 
m· svÏtelnÈ a zvukovÈ doprovodnÈ efekty, kterÈ upoutajÌ pozornost dÌtÏte po dobu mÏ¯enÌ. 
 
KaûdÈ vyöet¯enÈ dÌtÏ dostane do svÈho zdravotnÌho pr˘kazu razÌtko zrakovÈho screeningu. DÌtÏ, jehoû 
zrak je v po¯·dku, dost·v· razÌtko zelenÈ barvy. DÌtÏ, u kterÈho je zachycena zrakov· vada, dost·v· 
razÌtko barvy ËervenÈ s psanou informacÌ, ûe je nutnÈ dalöÌ dovyöet¯enÌ zraku oËnÌm lÈka¯em a 
pot¯ebnÈ kontakty. 

 

 
 
V prosinci roku 2015 a 2016 PROZRAK vydal v n·kladu 350 knih metodickou p¯ÌruËku ÑHra jako 
prost¯edek reedukace zraku v mate¯skÈ ökoleì, kter· je urËena p¯ev·ûnÏ pro uËitelky v Mä (vyd·nÌ 
umoûnil finanËnÌ dar Elektr·ren Opatovice). Publikace je distribuov·na zdarma do mate¯sk˝ch ökol a 
podporuje integraci zrakovÏ znev˝hodnÏn˝ch dÏtÌ do bÏûn˝ch t¯Ìd mate¯sk˝ch ökol. PROZRAK o.p.s. 
takÈ vydal v roce 2016 jiû t¯etÌ verzi broûury ÑMÌt oËi k vidÏnÌì, urËenou hlavnÏ pro rodiËovskou 
ve¯ejnost.   

V roce 2020 by zrakovou prevencÌ v mate¯sk˝ch ökol·ch a dÏtsk˝ch skupin·ch mÏly proch·zet dÏti novÏ 
nastoupenÈ, ale i dÏti v poslednÌm roËnÌku Mä (cca 2 200 dÏtÌ).  Zrakov· prevence vöak z˘st·v· nad·le 



 
 

otev¯en· i pro dÏti, kterÈ jeötÏ mate¯skou ökolu Ëi dÏtskou skupinu nenavötÏvujÌ a pediatr Ëi rodiËe 
pot¯ebujÌ provÈst vyöet¯enÌ zraku. Toto vyöet¯enÌ zraku bude zajiötÏno v r·mci tzv. screeningov˝ch dn˘ 
PROZRAKu v PardubickÈ nemocnici (cca 300 dÏtÌ). 

ObecnÏ prospÏön· spoleËnost PROZRAK provozuje takÈ svÈ internetovÈ str·nky www.prozrak.cz, kde 
jsou uvedeny vöechny pot¯ebnÈ informace vËetnÏ kontakt˘. 
 
 

 
 
 
 

1.2. Hamzova odborn· lÈËebna pro dÏti a dospÏlÈ ñ projekt ÑZdrav· dÏtsk· nohaì 

Projekt ÑZdrav· dÏtsk· nohaì mÏsto Pardubice podporuje od roku 2018 finanËnÌ Ë·stkou  
100.000 KË. 

Projekt je zamÏ¯en na vËasnou diagnostiku funkËnÌch vad dÏtsk˝ch nohou. Diagnostika dÏtskÈho 
chodidla probÌh· p¯Ìmo ve ökolnÌch za¯ÌzenÌch. Je zaloûen· na vyöet¯enÌ chodidla dÌtÏte pomocÌ 
tenzometrickÈ desky. Jedn· se o podobarografick˝ p¯Ìstroj, kter˝ snÌm· p¯i vyöet¯enÌ tlaky chodidel a 
pomocÌ senzor˘ p¯ev·dÌ sign·l do digit·lnÌ podoby. HlavnÌm cÌlem projektu je pomoci p¯edch·zet 
onemocnÏnÌm pohybovÈho apar·tu dÌtÏte. Vady nohou mohou vÈst v dalöÌm v˝voji dÌtÏte ke skoliÛze, 
vadnÈmu drûenÌ tÏla a dalöÌm obtÌûÌm. VËasnou diagnostickou lze p¯itom vÏtöinÏ problÈmu p¯edejÌt, 
nejlÈpe dobrou spolupracÌ rodiny s odborn˝m lÈka¯em, ortotikem a fyzioterapeutem.  

K 30. 6. 2019 se projektu ÑZdrav· dÏtsk· nohaì aktivnÏ z˙Ëastnilo 806 û·k˘ prvnÌch t¯Ìd. MÏ¯enÌ 
probÌhala v 17 pardubick˝ch z·kladnÌch ökol·ch, kterÈ mÏsto Pardubice z¯izuje. 
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1.3. Podpora logopedickÈ pÈËe - screening, pr·ce s dÏtmi s poruchou komunikace a soci·lnÌ 
interakce - metodick· podpora logopedick˝ch preventist˘ v Mä 
CÌlem je vËasnÈ odhalenÌ logopedick˝ch vad u dÏtÌ p¯edökolnÌho vÏku a zajiötÏnÌ n·slednÈ pÈËe pro 
jejich n·pravu p¯ed vstupem do Zä. Logopedick· pÈËe je nabÌzena vöem mÏstem z¯izovan˝m 
pardubick˝m mate¯sk˝m ökol·m. Sluûba je prov·dÏna ve spolupr·ci s krajskou koordin·torkou pro 
logopedickou pÈËi v r·mci Pedagogicko- psychologickÈ poradny v PardubicÌch. TerÈnnÌ pracovnÌk 
postupnÏ prov·dÌ na ökolk·ch screening ¯eËi, navrhuje ¯eöenÌ na zlepöenÌ a souËasnÏ metodicky vede 
logopedickÈ asistentky v mate¯sk˝ch ökol·ch. 

1.4. MetodickÈ centrum pro pr·ci s dÏtmi s poruchou komunikace, soci·lnÌ interakce a 
poruchami autistickÈho spektra 
 

 
2. Soci·lnÌ projekty 

2.1. DobrovolnictvÌ senior˘ v pardubick˝ch ökol·ch a ökolk·ch 
(14 babiËek, 1 dÏdeËek, 13 Mä) 
 
MÏsto Pardubice spolu s nÏkter˝mi pardubick˝mi ökolami a ökolkami a organizacÌ KONEP(Koalice 
nevl·dek Pardubicka http://www.konep.cz/dobrovolnicke-centrum/ ) jiû p·t˝m rokem spolupracuje s 
dobrovolnÌky z ¯ad senior˘. Ti se rozhodli sv˘j voln˝ Ëas vÏnovat dÏtem a pravidelnÏ doch·zejÌ do 
nÏkolika mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol v PardubicÌch. Tato spolupr·ce je p¯Ìnosn· pro obÏ strany ñ jak 
pro dÏti, tak pro staröÌ generaci. Mohou se vz·jemnÏ obohatit a b˝t pro sebe inspiracÌ. Senio¯i 
z˘st·vajÌ aktivnÌ, neztr·cejÌ kontakt s vnÏjöÌm prost¯edÌm a nemajÌ pocit osamÏnÌ. AktivnÌ senio¯i 
p¯itom rozhodnÏ majÌ co dÏtem nabÌdnout. Pom·hajÌ zde nap¯Ìklad s oblÈk·nÌm Ëi p¯i rannÌch 
aktivit·ch, doprov·zejÌ dÏti p¯i vych·zk·ch nebo jim Ëtou poh·dky. Jedno pravidlo vöak platÌ ve vöech 
zapojen˝ch mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol·ch ñ senior nesmÌ z˘stat nikdy s dÏtmi s·m. Pardubice jsou 
jedin˝m mÏstem v »eskÈ republice, kde na tÈto ˙rovni takov˝to Ëi podobn˝ projekt funguje. 
Popt·vka po seniorech je obrovsk·, dobrovolnÌk˘ je vöak st·le nedostatek. Senio¯i dobrovolnÏ 
pom·hajÌ v pardubick˝ch ökol·ch a ökolk·ch 
 
MÏsto Pardubice spolu s nÏkter˝mi pardubick˝mi ökolami a ökolkami a organizacÌ KONEP jiû p·t˝m 
rokem spolupracuje s dobrovolnÌky z ¯ad senior˘. Ti se rozhodli sv˘j voln˝ Ëas vÏnovat dÏtem a 
pravidelnÏ doch·zejÌ do nÏkolika mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol v PardubicÌch. Tato spolupr·ce je 
p¯Ìnosn· pro obÏ strany ñ jak pro dÏti, tak pro staröÌ generaci. Mohou se vz·jemnÏ obohatit a b˝t pro 
sebe inspiracÌ. Senio¯i z˘st·vajÌ aktivnÌ, neztr·cejÌ kontakt s vnÏjöÌm prost¯edÌm a nemajÌ pocit osamÏnÌ. 
AktivnÌ senio¯i p¯itom rozhodnÏ majÌ co dÏtem nabÌdnout. Pom·hajÌ zde nap¯Ìklad s oblÈk·nÌm Ëi p¯i 
rannÌch aktivit·ch, doprov·zejÌ dÏti p¯i vych·zk·ch nebo jim Ëtou poh·dky. Jedno pravidlo vöak platÌ ve 
vöech zapojen˝ch mate¯sk˝ch a z·kladnÌch ökol·ch ñ senior nesmÌ z˘stat nikdy s dÏtmi s·m. Pardubice 
jsou jedin˝m mÏstem v »eskÈ republice, kde na tÈto ˙rovni takov˝to Ëi podobn˝ projekt funguje. 
Popt·vka po seniorech je obrovsk·, dobrovolnÌk˘ je vöak st·le nedostatek.  
 

2.2. BezplatnÈ obÏdy pro dÏti Mä a Zä 
- projekt ObÏdy do ökol ñ dle û·dostÌ ökol ñ Pomoci rodin·m v hmotnÈ nouzi 

zabezpeËit obÏdy ve ökolnÌ jÌdelnÏ pro dÏti z MPSV(Pardubick˝ kraj): 4 Mä, 2 Zä, 
celkov· Ë·stka 401 357 KË. 

- ObÏdy pro dÏti (Women for Women- Nadace Ivany a Pavla TykaËov˝ch): 42 û·k˘ z 9 
Zä (Celkem 235 z 13 Zä od zaË·tku projektu.) »·stka pro ökolnÌ rok 2019/20: 211 254 
KË. 

2.3. KomunitnÌ klub »eökova - KomunitnÌ klub slouûÌ p¯edevöÌm pro pr·ci s dÏtmi a 
douËov·nÌ z mÏstskÈ ubytovny »eökova Pardubice. Mezi hlavnÌ Ëinnosti pedagog˘ je 
p¯Ìprava dÏtÌ ze soci·lnÏ vylouËenÈ lokality na vstup do bÏûn˝ch mate¯sk˝ch ökolek a 



 
 

usnadnit dÏtem vstup do Zä. »innost tohoto klubu je rozdÏlena na dopolednÌ 
program ñ pr·ce s p¯edökol·ky a komunikaci s rodiËi. OdpolednÌ program slouûÌ 
v prvnÌ ¯adÏ k douËov·nÌ mal˝ch ökol·k˘. Z rozpoËtu mÏsta podpo¯eno roËnÏ Ë·stkou 
700 000,- KË. Realizov·no Odborem soci·lnÌch vÏcÌ MmP. 

2.4. Katalog volnÈho Ëasu pro dÏti a ml·deû - on ñline katalog na webu mÏsta Pardubice, je 
administrov·n OäKS MmP a je pravidelnÏ aktualizov·n. Katalog aktivit je dostupn˝ 
v elektronickÈ podobÏ a poskytuje p¯ehled nabÌdky volnoËasov˝ch aktivit, kterÈ jsou 
rozdÏlenÈ podle z·jmov˝ch oblastÌ: https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/katalog-pro-
volny-cas-deti-a-mladeze/  

 
3. Prim·rnÌ prevence 

3.1. SEMIRAMIS 
 
V prvnÌm roce spolupr·ce bylo zapojeno celkem 5 z·kladnÌch ökol s poËtem 15 t¯Ìd (13 öest˝ch 
roËnÌk˘ a 2 sedmÈ roËnÌky). Do Program˘ DPP tak bylo zapojeno kvalifikovn˝m odhadem 345 û·k˘ a 
15 t¯ÌdnÌch uËitel˘. 
 
NynÌ: 
Zä Jos. Ressla-4 t¯Ìdy 
Zä Stud·nka 6 t¯Ìd 
Zä Polabiny 3 ñ 7 t¯Ìd 
Zä StaÚkova 8 t¯Ìd 
Zä SvÌtkov ñ 4 t¯Ìdy 
          + 
Zä Waldorfsk· - 2 t¯Ìdy 
 
Projekt podporujeme od roku 2016 ñ  
2016 ñ 76 500 KË 
2017 - 155 200 KË 
2018 ñ 153 500 KË 
2019 - 291 500 KË 
                676 700 KË 
 
HlavnÌ cÌl: 
ï CÌlem je preventivnÏ p˘sobit proti vzniku jak˝chkoliv forem rizikovÈho chov·nÌ. P¯edat cÌlov˝m 
skupin·m takovÈ znalosti, dovednosti a postoje, kterÈ pomohou eliminovat projevy rizikovÈho 
chov·nÌ ve spoleËnosti a podporujÌ zdrav˝ ûivotnÌ styl. 
 
DÌlËÌ cÌle: 
ï PreventivnÏ p˘sobit proti vzniku jak˝chkoliv forem rizikovÈho chov·nÌ (nap¯. zneuûÌv·nÌ n·vykov˝ch 
l·tek, öikanÏ, agresivitÏ, rizikovÈmu sexu·lnÌmu chov·nÌ). 
ï Pod·vat dÏtem a ml·deûi pravdivÈ a objektivnÌ informace o form·ch rizikovÈho chov·nÌ, uËit je 
orientovat se v nich a vÈst je k vytv·¯enÌ odpovÏdnÈho postoje v˘Ëi nim. 
ï PravdivÏ a objektivnÏ informovat pedagogy, rodiËe i öirokou ve¯ejnost o form·ch a d˘sledcÌch 
rizikovÈho chov·nÌ a snaûit se u nich odbour·vat st·le p¯etrv·vajÌcÌ m˝ty. 
ï NauËit dÏti a ml·deû soci·lnÌm dovednostem. 
ï Podporovat zdravÈ sebevÏdomÌ, sebep¯ijetÌ, individualitu. 
Jedn· se o dlouhodobÈ p˘sobenÌ na û·ky 2. stupnÏ bÏûn˝ch Zä, kterÈ zaËÌn· v 6. roËnÌku a postupuje 
s nimi aû do roËnÌku 9. To znamen·, ûe se s kaûdou ökolnÌ t¯Ìdou pracuje n·vaznÏ celkem 4 roky.  



 
 

Programy jsou urËeny vûdy pro jednu ökolnÌ t¯Ìdu, se kterou se lekto¯i setk·vajÌ zpravidla jednou za 
ökolnÌ pololetÌ ñ tzn. dvÏ t¯Ìhodinov· setk·nÌ za jeden ökolnÌ rok. PoËet setk·nÌ i hodinovou dotaci lze 
nav˝öit na z·kladÏ poûadavku ökoly. 
Programy dlouhodobÈ prim·rnÌ prevence (d·le jen Programy DPP) jsou vedeny interaktivnÌ formou s 
vyuûitÌm ¯ady psychosoci·lnÌch her, technik a prvk˘ z·ûitkovÈ pedagogiky. Prost¯ednictvÌm z·ûitku se 
û·k˘m snaûÌme p¯ed·vat pozitivnÌ ûivotnÌ hodnoty a postoje, pravdivÈ informace o r˘zn˝ch form·ch 
rizikovÈho chov·nÌ a v celÈm pr˘bÏhu Program˘ DPP pracujeme s tÈmaty, jako jsou zdrav˝ ûivotnÌ 
styl, podpora sebevÏdomÌ, zdrav· komunikace, pozitivnÌ mezilidskÈ vztahy, pr·ce s agresivitou, s 
intolerancÌ, sebeovl·d·nÌm, asertivitou, odmÌt·nÌm, stresov˝mi situacemi apod. 
 
SEMIRAMIS (programy dlouhodobÈ prim·rnÌ prevence) 
V prvnÌm roce spolupr·ce bylo zapojeno celkem 5 z·kladnÌch ökol s poËtem 15 t¯Ìd (13 öest˝ch roËnÌk˘ 
a 2 sedmÈ roËnÌky). Do Program˘ dlouhodobÈ prim·rnÌ prevence tak bylo zapojeno kvalifikovn˝m 
odhadem 345 û·k˘ a 15 t¯ÌdnÌch uËitel˘. 
 
NynÌ: 
- Zä Josefa Ressla - 4 t¯Ìdy 
- Zä Stud·nka - 6 t¯Ìd 
- Zä Polabiny 3 - 7 t¯Ìd 
- Zä StaÚkova - 8 t¯Ìd 
- Zä SvÌtkov - 4 t¯Ìdy 

+ 
- Zä Waldorfsk· - 2 t¯Ìdy 
Projekt mÏsto Pardubice finanËnÏ podporuje od roku 2016 takto: 
- 76.500 KË (rok 2016) 
- 155.200 KË (rok 2017) 
- 153.500 KË (rok 2018) 
- 291.500 KË (rok 2019) 

 
Celkem podpora mÏsta za 4 roky ËinÌ 676.700 KË 
 
HlavnÌm cÌlem je preventivnÏ p˘sobit proti vzniku jak˝chkoliv forem rizikovÈho chov·nÌ. P¯edat 
cÌlov˝m skupin·m takovÈ znalosti, dovednosti a postoje, kterÈ pomohou eliminovat projevy rizikovÈho 
chov·nÌ ve spoleËnosti a podporujÌ zdrav˝ ûivotnÌ styl. 
 
DÌlËÌ cÌle: 
- PreventivnÏ p˘sobit proti vzniku jak˝chkoliv forem rizikovÈho chov·nÌ (nap¯. zneuûÌv·nÌ 

n·vykov˝ch l·tek, öikanÏ, agresivitÏ, rizikovÈmu sexu·lnÌmu chov·nÌ). 
- Pod·vat dÏtem a ml·deûi pravdivÈ a objektivnÌ informace o form·ch rizikovÈho chov·nÌ, uËit je 

orientovat se v nich a vÈst je k vytv·¯enÌ odpovÏdnÈho postoje v˘Ëi nim. 
- PravdivÏ a objektivnÏ informovat pedagogy, rodiËe i öirokou ve¯ejnost o form·ch a d˘sledcÌch 

rizikovÈho chov·nÌ a snaûit se u nich odbour·vat st·le p¯etrv·vajÌcÌ m˝ty. 
- NauËit dÏti a ml·deû soci·lnÌm dovednostem. 
- Podporovat zdravÈ sebevÏdomÌ, sebep¯ijetÌ, individualitu. 

 
Jedn· se o dlouhodobÈ p˘sobenÌ na û·ky 2. stupnÏ bÏûn˝ch Zä, kterÈ zaËÌn· v 6. roËnÌku a postupuje  
s nimi aû do roËnÌku 9. To znamen·, ûe se s kaûdou ökolnÌ t¯Ìdou pracuje n·vaznÏ celkem 4 roky.  
Programy jsou urËeny vûdy pro jednu ökolnÌ t¯Ìdu, se kterou se lekto¯i setk·vajÌ zpravidla jednou za 
ökolnÌ pololetÌ ñ tzn. dvÏ t¯Ìhodinov· setk·nÌ za jeden ökolnÌ rok. PoËet setk·nÌ i hodinovou dotaci lze 
nav˝öit na z·kladÏ poûadavku ökoly.Programy dlouhodobÈ prim·rnÌ prevence jsou vedeny interaktivnÌ 



 
 

formou s vyuûitÌm ¯ady psychosoci·lnÌch her, technik a prvk˘ z·ûitkovÈ pedagogiky. Prost¯ednictvÌm 
z·ûitku jsou û·k˘m p¯ed·v·ny pozitivnÌ ûivotnÌ hodnoty a postoje, pravdivÈ informace o r˘zn˝ch 
form·ch rizikovÈho chov·nÌ a v celÈm pr˘bÏhu Program˘ dlouhodobÈ prim·rnÌ prevence se pracuje s 
tÈmaty jako jsou zdrav˝ ûivotnÌ styl, podpora sebevÏdomÌ, zdrav· komunikace, pozitivnÌ mezilidskÈ 
vztahy, pr·ce  
s agresivitou, s intolerancÌ, sebeovl·d·nÌm, asertivitou, odmÌt·nÌm, stresov˝mi situacemi apod. 
 

3.2. Program prevence kriminality 2019 (odbor soci·lnÌch vÏcÌ MmP) 
 

 Prevence kriminality a zvyöov·nÌ bezpeËnosti - 2019 
»Ìslo  P¯Ìjemce 

dotace/ûadatel  
I» N·zev akce - 

projektu 
Schv·len· dotace 
2019 

1 SKP-CENTRUM, o. 
p. s. 

27534804 DÏtskÈ centrum 122 300 

2 SKP-CENTRUM, o. 
p. s. 

27534804 ProbaËnÌ program 74 000 

3 SKP-CENTRUM, o. 
p. s. 

27534804 Pr·zdniny bez nudy  57 200 

4 SEMIRAMIS z.˙. 70845387 Program 
dlouhodobÈ 
prim·rnÌ prevence 
rizikovÈho chov·nÌ 
na Zä v PardubicÌch 

291 500 

5 NOV… »ESKO, 
nadaËnÌ fond 

24697486 REVOLUTION TRAIN 
TOUR 2018 

182 100 

6 RESCUEINFO z. s. 26991764 Zv˝öenÌ 
p¯ipravenosti na 
pomoc 
obyvatelstvu 

22 900 

7 Mgr. Zdenka 
Kazdov· 

67487696 Mas·ûe ve ökol·ch - 
respekt a pÈËe 

0 

8 BÌl˝ kruh bezpeËÌ, 
z.s. 

47607483 Poradna BÌlÈho 
kruhu bezpeËÌ, z.s., 
Pardubice 

0 

CELKEM  750 000,00 
 
DÏtsk˝ parlament a Studentsk˝ parlament 
 
Oba parlamenty zah·jily svou Ëinnost ve ök. roce 2001/2002 a byly schv·leny Radou mÏsta Pardubic 
jako jejÌ poradnÌ org·ny. DÏtsk˝ parlament tvo¯Ì z·stupci 15 z·kladnÌch ökol v PardubicÌch, kterÈ mÏsto 
Pardubice z¯izuje (vûdy doch·zÌ 2 z·stupci za danou ökolu z druhÈho stupnÏ). Sch·zÌ se min. 10x za 
ökolnÌ rok ñ nynÌ je ale Ëetnost setk·v·nÌ vÏtöÌ (nÏkdy i 2x mÏsÌËnÏ). Studentsk˝ parlament je tvo¯en 
z·stupci 16 st¯ednÌch ökol a st¯ednÌch odborn˝ch uËiliöù, kterÈ p˘sobÌ ve mÏstÏ Pardubice. Sch·zÌ se 
zpravidla 10x za ökolnÌ rok. Kaûd˝ parlament m· svÈho koordin·tora/ku z Odboru ökolstvÌ, kultury a 
sportu Magistr·tu mÏsta Pardubic. 
é·ci a studenti se setk·vajÌ s politick˝mi p¯edstaviteli mÏsta a dalöÌmi zajÌmav˝mi hosty (odbornÌky v 
danÈ oblasti ñ doprava, ûivotnÌ prost¯edÌ, ökolstvÌ, kultura, zdravotnictvÌ, architektura, aj.). MajÌ 
moûnost vyjad¯ovat se k aktu·lnÌm tÈmat˘m, p¯ed·vajÌ svÈ zkuöenosti a informace zÌskanÈ v 
parlamentu d·le do Ñsv˝chì û·kovsk˝ch a studentsk˝ch parlament˘ na danÈ ökole a naopak, sdÌlÌ 
zkuöenosti ze sv˝ch ökol s ostatnÌmi z·stupci parlamentu ñ informujÌ se tak o novink·ch, akcÌch ökol a 
speci·lnÌch projektech. PravidelnÏ v z·vÏru kaûdÈho ökolnÌ roku se kon· akce DÏtskÈho a StudentskÈho 



 
 

parlamentu ÑJeden den SÖì. Tato akce vznikla z Ëinnosti parlament˘ a p¯edevöÌm ze zvÌdavosti û·k˘ a 
student˘. é·ci a studenti majÌ jedineËnou moûnost str·vit cel˝ pracovnÌ den s v˝znamnou osobnostÌ 
mÏsta Pardubice a vidÏt vÏci tzv. pod povrchem. Akce byla zah·jena ve ök. roce 2012/2013 a pravidelnÏ 
se kon· dÌky pochopenÌ a vst¯Ìcnosti ¯editel˘/¯editelek v˝znamn˝ch organizacÌ mÏsta Ëi jeho vedenÌ.  
 
OceÚov·nÌ nejlepöÌchñ organizace oceÚov·nÌ pedagog˘, û·k˘ a student˘, nastavenÌ nov˝ch kritÈriÌ ve 
spolupr·ci s KVV (Komise pro v˝chovu a vzdÏl·v·nÌ MmP) 

! zajiötÏnÌ termÌnu, mÌsta a organizace oceÚov·nÌ nejlepöÌch û·k˘ a student˘, p¯Ìprava poklad˘ 
pro KVV 

! zajiötÏnÌ termÌnu, mÌsta a organizace oceÚov·nÌ nejlepöÌch pedagog˘, rozesl·nÌ û·dostÌ 
ökol·m o nominace, p¯Ìprava podklad˘ pro KVV 

! p¯Ìprava zpr·v RmP ñ schv·lenÌ nominacÌ 
 

Hostovan· elektronick· spisov· sluûba ñ ve spolupr·ci s OIT ñ mapov·nÌ z·jmu a skuteËnÈho stavu 
HESSL ve ökol·ch, organizaËnÌ zajiötÏnÌ ökolenÌ 
 
Projekty 

! administrativnÌ podpora ökol·m p¯i û·dostech o dotace ñ vy¯izov·nÌ souhlas˘ z¯izovatele 
zejmÈna pro tzv. äablony ñ poskytov·nÌ dotacÌ ökol·m formou zjednoduöenÈho vykazov·nÌ  
O souhlas z¯izovatele poû·dalo 7 Mä a 6 Zä. A za uplynul˝ rok byla v r·mci projekt˘ z tzv. öablon 
vyplacena Ë·stka: pro Mä 7 784 209KË, Zä 25 338 879KË a ZUä 5 691 722KË. NÏkterÈ ökoly 
poû·daly o dotaci v tÈto vlnÏ öablon II o dotaci uû v roce 2018, proto nejsou uvedeny v roce 
2019. 

 
Podpora integrace cizinc˘ ve ökol·ch 
 
Jednotn· aplikace pro z·pis do 1. t¯Ìd Zä 
Rekonstrukce a vybudov·nÌ odborn˝ch uËeben 
Rekonstrukce ökolnÌch jÌdelen Rekonstrukce tÏlocviËen Zä 
Rekonstrukce ökolnÌch jÌdelen 
DvoudennÌ v˝jezdnÌ porada pro ¯editele ökol, ökolsk˝ch a zdravotnick˝ch za¯ÌzenÌ z¯izovan˝ch mÏstem 
Pardubice - Setk·nÌ probÏhne 1x za ökolnÌ rok, je urËeno pouze pro ¯editele.  Do programu jsou za¯azeny aktu·lnÌ 
tÈmata vztahujÌcÌ se ¯ÌzenÌ ökoly, financov·nÌ, legislativy, vzdÏl·v·nÌ a dalöÌ tÈmata dle pot¯eby.  CÌlem setk·v·nÌ 
¯editel˘ Zä je vz·jemn· v˝mÏna informacÌ, diskuze nad aktu·lnÌmi tÈmaty, workshopy. 
Kolegia ¯editel˘ Zä, ZUä a DDM 
Kolegia ¯editel˘ Mä 
PoradnÌ sbor ¯editel˘ Mä 
Tandemov˝ mentoring a kouËink zaËÌnajÌcÌho ¯editele 
Podpora klimatu ve ökol·ch ñ ökolnÌ psychologovÈ - CÌlem projektu je podpora dÏtÌ ve zvl·d·nÌ obtÌûn˝ch 
kaûdodennÌch situacÌch ve ökolnÌm prost¯edÌ a souËasnÏ vyuûÌv· metodiky prevence rizikovÈho chov·nÌ. V r·mci 
projektu jsou poskytov·ny osobnÌ konzultace pedagog˘m a rodiË˘m. ProbÌh· na vöech 17 Zä, dotov·no 
z rozpoËtu mÏsta Ë·stkou 3 400 tis. KË. 
H¯iötÏ otev¯en· pro ve¯ejnost ñ p¯i Zä i v dalöÌch Ë·stech mÏsta, finanËnÌ podpora z Programu podpory sportu 
SportovnÌ park ñ t˝den pro dÏti a rodiËe na konci pr·zdnin, vöechny sporty, od r. 2016 



Kapacity ökolnÌch druûin p!i z·kladnÌch ökol·ch z!izovan˝ch statut·rnÌm m"stem Pardubice 

     äkolnÌ druûina je z¯Ìzena na z·kladÏ z·kona Ë. 561/2004 Sb., o p¯edökolnÌm, z·kladnÌm, st¯ednÌm, vyööÌm odbornÈm a jinÈm vzdÏl·v·nÌ, a podle vyhl·öky 
MäMT Ë. 74/2005 Sb., o z·jmovÈm vzdÏl·v·nÌ. Pr·ce ökolnÌ druûiny je samostatnou oblastÌ v˝chovnÏ vzdÏl·vacÌ Ëinnosti a ¯ÌdÌ se specifick˝mi poûadavky, 
pravidly a z·sadami pedagogiky volnÈho Ëasu. äkolnÌ druûina se z¯izuje pro û·ky 1. stupnÏ Zä. V souladu s dlouhodob˝m z·mÏrem PardubickÈho kraje se 
snaûÌme, aby byly ve ökol·ch pokryty poûadavky z·jemc˘ o äD od 1. do 3. t¯Ìdy. StaröÌ dÏti jsou ve druûin·ch v˝jimeËnÏ, pokud to umoûÚujÌ prostory v budovÏ 
ökol. Jedno oddÏlenÌ äD m˘ûe mÌt nejvÌce 30 û·k˘. O zv˝öenÌ kapacity ökolnÌ druûiny rozhoduje p¯Ìsluön˝ krajsk˝ ˙¯ad za û·dost ökoly a se souhlasem z¯izovatele 
ökoly. V d˘sledku n·stupu siln˝ch roËnÌk˘ do ökol od roku 2012 doch·zÌ kaûd˝ rok ke zvyöov·nÌ kapacit ökolnÌch druûin, aby mohly b˝t zpravidla umÌstÏny 
vöechny dÏti do t¯etÌch roËnÌk˘. Od roku 2012 se kapacita ökolnÌch druûin zv˝öila o vÌce neû 500 mÌst. Ve vÏtöinÏ Zä nestaËÌ p˘vodnÌ prostory urËenÈ pro ökolnÌ 
druûinu, takûe kapacitu ökolnÌ druûiny zvyöuje vyuûitÌm kmenov˝ch t¯Ìd pro pot¯eby ökolnÌ druûiny p¯ed a po vyuËov·nÌ. Provoz ökolnÌ druûiny je zpravidla 
zajiötÏn od 6:00 do 17:00 a pr˘mÏrn· v˝öe poplatku za äD je 200 KË za mÏsÌc. V z·kladnÌch ökol·ch je bÏûnou souË·stÌ pobytu ve ökolnÌ druûinÏ n·vötÏva dalöÌch 
krouûk˘ p¯Ìmo ve ökole, kdy û·k odejde ze äD na vybran˝ krouûek p¯Ìmo ve ökole a potom se m˘ûe vr·tit jeötÏ do druûiny a Ëekat na rodiËe.  

 

äkolnÌ druûina 
Kapacita 

äD 

Po#et û·k$ 
k   30. 9. 

2019 

Po#et û·k$ 
z     1. a 3. 

ro#nÌku 
Napln"nÌ 

kapacity äD  
äkolsk˝ obvod I          

Zä DruûstevnÌ  210 752 230 109,52% 

DalöÌ zvyöov·nÌ kapacity nelze z d˘vodu nedostatku prostoru. »·st 
û·k˘ ale ze Zä DruûstevnÌ p¯esoupÌ do Zä Montessori, potom znovu 
vyhodnotÌme kapacitu äD. 

Zä Prodlouûen·  270 729 266 98,52%  
Zä npor. Eli·öe  300 800 236 78,67%  
Zä Ohrazenice  100 370 90 90,00%  

äkolsk˝ obvod II         

Zä Bratranc˘ Veverk˘ 210 687 228 108,57% äkola m· pro p¯Ìpad pot¯eby prostory k nav˝öenÌ kapacity. 
Zä ätef·nikova  175 576 203 116,00%  
Zä n·b¯. Z·vodu mÌru 180 577 171 95,00%  



äkolnÌ druûina 
Kapacita 

äD 

Po#et û·k$ 
k   30. 9. 

2019 

Po#et û·k$ 
z     1. a 3. 

ro#nÌku 
Napln"nÌ 

kapacity äD  
äkolsk˝ obvod III          

Zä Erno Koöù·la  210 634 226 107,62% äkola m· pro p¯Ìpad pot¯eby prostory k nav˝öenÌ kapacity. 
Zä Stud·nka 240 731 241 100,42%  
Zä PardubiËky  80 123 75 93,75%  
Zä Spo¯ilov  130 506 150 115,38% äkola m· pro p¯Ìpad pot¯eby prostory k nav˝öenÌ kapacity. 

äkolsk˝ obvod IV          
Zä Beneöovo n·mÏstÌ 210 618 234 111,43% Pod·na û·dost o zv˝öenÌ na 240 û·k˘. 
Zä Josefa Ressla  134 507 143 106,72%  
Zä StaÚkova  300 746 237 79,00%  
Zä Artura Krause 20 45 16 80,00%  

Zä SvÌtkov  120 482 161 134,17% 

P¯Ìstavbou se zvÏtöily prostory pro äD, zv˝öila se i kapacita Zä na 550 
û·k˘, je zah·jeno ¯ÌzenÌ o zv˝öenÌ kapacity na 180 û·k˘. CÌlem je 
zajistit äD vöem z·jemc˘m od 1. do 3. roËnÌku. 

Zä Waldorfsk·  80 225 85 106,25%  
Celkem  2969 9 108 2 992 102,00%  

 

%erven" jsou ozna#eny ökoly, kde je kapacita äD nedostate#n· v p!Ìpad", ûe se do äD p!ihl·sÌ vöechny d"ti z 1. - 3. ro#nÌk$, a kde je nutno hledat prostor 
pro zv˝öenÌ kapacit äD. 
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/ $0,,(=)5$10:126=(&:*10:*,.=*.?>&%,/34 !"" !# $"$"%&'()*%+,-.
/0123%1*4562 2009, 2015 3ks 2002 ne ne/2ks 1985,2017 1ks ne/2015 1ks/1ks ne/ne 3ks ne ne ne

ne/2ks 
2011,1980 4ks/ne 2010 ne/1ks/ne/ne ne 2018 ne ne/ne ze strany Z! nejsou po"adavky Va#utová

5 $0,(,60,,(=)5$10:1,(=)5$1#&7*,/7':?>&%,53,1,
?"):'*( 7$8 78 $""8

2018 pro M! ne ne ne ne/ne ze strany Z! nejsou po"adavky Sigmundová

7 $0,,(=)5$10:*,8:*:-.?.,*% 8>2+,349 9"" 9$ $""!
2004,2004 2ks 2004/2004 ne 2004 ne 2004/ne 2004/2004 2004/ne 3ks 2004 ne 3ks 2004 2004 ne/2004/ne

7ks 2004/3ks 
2004

2ks 2004 (1 
te"e) 2004/2015/2004/ne ne 1990 2004 2004/2004 te"e jedna mrazící sk!í# rok 2004 Va#utová

: $0,,(=)5$10:*,8=(2=(*0),;:?:=&.?"06,<== :8" $" $"""
2000, 2017 2ks 2000/2000 ne ne/2000 ne 2000/ne 2000/ne 2000/ne 3ks 2000 2018 3ks 2000 ne ne/2000/ne

4ks 
2000,2018,2020,2

000/ne

3ks 
2000,2018,2020

/2000
ne/2000,2014/20

19/ne 2000 2000 1ks ne/ne

havarijní stav:kotel plynov$,konvektomat rok 2000,sma".pánev 
el.rok 2000,robot RE 24 rok 2000,krouha" zeleniny,my"ka na 
sklo,sporák plynov$ Sigmundová

3 $0,,(=)5$10:1>5$1*(*,+=*.,/.-?%'(,<@9 #"" ;: $"7: 3ks 
2009,2019,2017

3ks 
2004,2017,20

17/ne 2017 2ks 2017/ne ne ne/ne 2017/2017 2015/2017

3ks 
2000,2002,

2005 2017 3ks 2007 ne ne/2017/ne
9ks 2007-
2017/2017 2ks 2006/ne

2012/ne/2017/20
17 2017 2ks 2017 ne 1993/ne ze strany Z! nejsou po"adavky !i#ková

= $0,,(=)5$10:*,A.>:#(,<:>>'(,553< 8"" 98 $""!
2ks 2004,1998 2ks 2004 ne ne/2ks 2004 1985 2004/ne 2004/ne 2004/ne 1999 ne 2ks 2004 2004 ne/2004/ne

7ks 2004/1ks 
2004 3ks 2004 ne/2018/ne/ne 2004

3ks 
2004,2004,1985 ne ne/ne ze strany Z! nejsou po"adavky Sigmundová

@ $0,,(=)5$10:1,.'($1*7*,>=5->2:?*+,793 :"" 8; 7<<:

2006, 2011

4ks 2012, 
2015, 

2016,2017 ne
2ks 2008,2017/1ks 

1995 ne 2019/1997 ne/ne 1997/ne 1997
3ks 

1997,2014 3ks 1997,2014 ne ne/1997/ne

5ks 
1999,2005,2011,2
017/2ks lednice 

1997 2ks 1997,2013

ne/ks 
2002,2016/1ks 

2019/ne 2016 2004

2013/v$!i"# 
nápoj$ 
2009 ne/ne Havarijní stav: d!ez nerez dvoudíln$,d!ez v celku Va#utová

< $0,,(=)5$10:1,.'($1*7*,*!.=",+'1%-:,7:: <"" !# $"7<.$"$"
2009,202

3ks 2020,1ks 
2014 2020 2ks 2020/ne ne 2020/ne 2020/ne 2020/2020 ne ne 4ks 2020 4ks 2020 ne/2020

5ks 2020,1ks 
2005 4ks 2020

ne/2020/2020/20
20 ne 2ks 2020 + 1ks

2ks 
zakoupené 

#kolou ne/ne ze strany Z! nejsou po"adavky Va#utová

4 $0,,(=)5$10:1,.'($1*7*,,=.)'.5-:*%,5<7 :"" 8$ $"$".&='4>? 
3ks 2020 3ks 2020 ne 2ks 2020/ne ne 2020/ne 2020/ne 2001/ne ne ne 4ks 2020

4ks 
2011,2020 ne/2020 5ks 2020/ne 4ks 2020

2020/ne/2020/20
20 2012 1996,202 ne ne/ne Probíhá rekonstrtukce Va#utová

/9 $0,(,60,,(=)5$10:*,B",/=(5>:,57:: 7;" 9! 7<<!%3(!?5"#%
$"7:%+,- 2010 ne/ne ne ne/2010 ne 2008/1997 2005/ne 2009/ne 2019 ne ne ne ne/ne/2005 ne/ne ne/ne ne/2018/ne/ne ne 1995 ne ne Havarijní stav: konvektomat-v$m%na hadice+pistole Sigmundová

// $0,,(=)5$10:13!.41'.?*,/.2&.?(,/5<@ 8"" 9" $"7"

2011

2ks 
2017,2018/1ks 

1997 ne ne/1986 1990
ne/2ks 
1986 1997/ne 2008/ne ne ne 1997

2ks 
2001,2003 ne/ne/1997 2ks 1997,1998/ne 2ks 1997,2016 2019/2019/ne/ne 2011 1ks 2ks 2013 ne

Po"adavek do rozpo"tu 2021 na 800 tis. K" na PD rekonstrukce 
kuchyn% a gastro. Havarijní stav: elektr.pánev,el. kotel,t!ítroubá 
pec(zápis z hygieny jako nevyhovující,Dovybavit:o 1 
konvektomat,uchovávání pokrm$(zv$#il se po"et strávník$) Va#utová

/5 $0,,(=)5$10:*,32((&.?(,/5< 98; 89 $"""
2ks 2002

2ks 
2002,2015/ne ne 2002/2017 ne 2018/ne 2009/2004 1995/2004 5ks 2012 ne 2ks 2004 ne ne/2002/ne 4ks 2005/ne 2ks 2004/ne 2000/2002/ne/ne 2002 2002 2002 ne

Po"adavek na dovybavení: 1xkonvektomat,1xmycí pr$chozí 
stroj,my"ka na "erné nádobí Sigmundová

/7 $0,,(=)5$10:1325)%*&(*,,.),$(6=()( 1,7/@ #$9 8; 7<<#
2011, 2017

2 ks2009, 
2012/2018 ne

3ks 
1998,2005,2017/ne ne 1998/ne 1998/ne 1998/ne

4ks 
2020,1998 ne 2ks 1998 1998 ne/1ks/ne

6ks 
2004,2015,2015,2

015-2018/ne

4ks 
1998,2010,2015

,2015
2017/2005/2020/

ne 2013 1994 2020 1996/ne

Za!ízení kuchyn% zastaralé(10-20let)-nutná rekonstrukce. 
Po"adavky na dovybavení:fritéza,krouha" zeleniny,univerzální 
robot,kráje" na knedlíky Va#utová

/: $0,,(=)5$10:13?+2&.?*,0&.'*+,@:<, 88" 8: $"7#.$"$" 2006,2017,2020 2ks 2020/ne ne 2ks 2020/ne ne 2020/2010 2020/ne 2006/ne
3ks,1998,20

07,2007
ne

3ks 
2006,2020,2020

ne ne/2020
7ks 

2006,2020/1ks 
2006

5ks 
2006,2020/ne

2006/2ks 
2006,2020,1ks 
2020/1ks 2020

2006 2006,202 2006 ne/ne
ze strany Z! nejsou po"adavky Sigmundová

/3 $0,,(=)5$10:*,02:#%*1&.?(,::< <"" 7$$ $""7
2017, 2018

2 ks 2018/1 ks 
2001 ne 2ks 2001,2018/ne ne ne/ne 2001/ne 2001/ne 3ks 2001 ne 3ks 2001 ne ne/2018/ne

5ks 2001 
lednice/2ks 2001 

chlad.st$l 2 ks 2005
ne/2ks 

2019/2004/ne ne 2001 2001 2001/2001 Po"adavek na dovybavení: multifunk"ní pánev Va#utová

/= $0,C(').=#>&%,,(=)5$10:*,D.=&%6.,<=@ $8" 7"9 1*4562

2009, 2016
2006,        

2ks 2018 ne ne/2014 2ks 2015 ne/3ks 1ks/ne 2016/ne 1ks ne 1ks ne ne/2010/ne ne/2008
1ks 2007, 2ks 

2014 ne/2002/2008/ne 2018 2006 ne ne/ne

Po"adavek na kompletní rekonstrukci: opravuje se dla"ba, 
obklady, natírá se vzduchotechnika,která je orezlá, Toaleta a 
sprcha pro kucha!ky v havar.stavu. Po"adavek na dovybavení: 
my"ka sklo(nestíhá sou"asn$ stav),Na své kapacit%: 
konvektomat,sma"ící pánev,I p!íchod pro strávníky je zcela 
nevyhovující. Po"adavek na PD do rozpo"tu 2021 podán. Sigmundová

/@ $0,,(=)5$10:*,*%$4:-+,$%?.)5, +=5,/43/ 88" ;: 1*4562 2011,202

4ks 1995 ne ne/3ks 1995 2ks 1990 1990 1990/2018 2010/1990 1990 ne 2ks 2009 ne
2 ks 2003, 
1ks 2012 2008

2ks 1995, 1ks 
2003

ne/2ks 
1990,2011/ne/ne ne 1990 ne ne/ne

Za"ádáno o finance na realizaci rekonstrukce kuchyn% a gastro v 
rozpo"tu na rok 2021 na 36 mil. K"..Po"adavky na dovybavení: 
1xkonvektomat,3xkotel plyn,3xsma"ící pánev 
elektrická,1x#krabka ko!.zeleniny,brambor,1xuniverzální robor. Va#utová

Vysv%tlivky:
za!ízení v havarijním stavu
za!ízení na hranici "ivotnosti

ne po"adavek na dovybavení
po"ádavky ze strany M!-havarijní stavy 

pouze v$dejna

základní strojní vybavení kuchyní Z!

st!ední priorita
velká priorita
ji" se !e#í-vypracována PD

dosud nepro#la rekonstrukcí
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!" $,,!%>(6"32'),.'9'-.?.,9+ :)&5,/001,2,
?'?%(.?9%,,,

!#$ %& !''(
2002, 2005 ne/ne 2013/ne ne/ne/ne 2007 ne/2005 2007/ne ne/ne ne/ne ne/2019/ne/ne ne/1996/ne 7 ks 1995-2005 2005

Po"adavek na dovybavení: havarijní stav 
konvektomatu - "ádost o nov$

!i#ková

!) $,,3'-*.?%),3'-*.?%,6/32',0451,2,?'('%9% *# (* #$$*
ne ne/ne ne/ne ne/ne/ne ne ne/ne ne/ne 1ks/ne ne/ne ne/2018/ne/ne ne/2005 2018/ne ne ze strany M! nejsou po"adavky

!i#ková

#
$,,3&8(/5)&'*,!%>(6"32'),,6+>.(9527,7>(397,5,2,
?'?%(.?9%,+,-./,012345/,/67/829:;<=2>67/?2 4!/
""/#: 5$

#*% !* #$$*
2005

2005/20
05 ne/2005 ne/ne/ne 2005 2005/2005

sou!ást 
roboru/ne

3ks 1997-
2005/ne ne/ne

ne/3ks 
2007,2012,2015/ne/

ne ne/ne/2005 9ks 2005/ne
2ks 

2005,2008 ze strany M! nejsou po"adavky
!i#ková

%" $,,8.6"'*,!%>(6"32'24?5&*.?, 2020 2020 2020 2020/ne ne/ne/ne 2ks 2020 2020/2020 2020/ne 3ks 2020/ne
3ks 

2020/ne ne/6ks 2020/ne/ne ne/2020/2020 6ks 2020/ne 2ks 2020 ze strany M! nejsou po"adavky Sigmundová

%) $,,8.6"'*,!%>(6"32',2,9+98,9%,87/*6,2,?'('%9%
nebyla ne ne ne ne/ne/ne 2009 1997/1 ks ne/ne ne/ne ne/ne 2013/ 2013/ne/ne 1ks/2016/1ks

2ks 
2015,2013/2009 2000 ze strany M! nejsou po"adavky

Sigmundová

& $,,!%>(6"32'),8>%+*.?32',0:; &% 45 2019 ne ne/ne ne/ne 2003/ne/ne
2ks 

2016,2019 2012/ne ne/ne 2019/ne ne/ne ne/2012/ne 2019/2019 2019,2017 2ks 2019
Po"adavek na dovybavení: ná"ezov$ stroj na 
chleba s salám pro 38 d#tí. Va#utová

* $,,!%>(6"32'286"39%),$>9.,0.-<+/%,440
!&# 30 nebyla 2013

1ks 
p"evod 
1996

2ks 
p"evod 
1996

2018/1990/20
15 1 ks p"evod 2000/ne 2006/ne ne/ne ne/ne

6ks 2014,2019 na 
odd#leních 2018/1992

3ks 
1999,2004,2008/ne

3ks 
1999,2004,2

010
Ve#keré rozvody jsou na hranici "ivotnosti, !asté 
havárie.

!i#ková

%" $,,867%,!%>(6"32'2!.1*.?32',2,?'?%(.?9%
5 2015 2015 2015/ne ne/2015 ne/2015/ne 2015 ne/2015 2015/ne 2ks 2015/ne ne/ne ne/2013/2015/ne

ne/2015+el.trou
ba 2015

3ks 2015,2 lednice 
2008/ne 2ks 2015 ze strany M! nejsou po"adavky

!i#ková

%) $,,4&%>*,33?32',2,?'('%9%
v$dejna 2007 2007 ne ne ne/ne/ne ne ne ne

1ks 2007 + 
oh"ívací 

komora 2007 ne/ne ne/ne/ne/1 ks 2007 ne/ne/ne 1 ks 2007/ne ne ze strany M! nejsou po"adavky
Va#utová

( $,,08&3#*%,!%>(6"32'),='"%6'>.?%,0;40 !%% 44
2010-

!áste!ná 2010 ne/2014 ne/2009 ne/2010/ne
2ks 

2016,2020 2019/ne ne/ne ne/ne ne/ne ne/2020/ne/ne ne/ne/2015 3ks 2018/ne
2ks 

2010,2014
Nutná v$m#na kuchy$ské linky. KHS doporu!ila 
v$m#nu dla"by za protiskluzovou !i#ková

& $,,!%>(6"32'2>.)&.?32',?@
#%

nelze 
ur!it nebyla ne ne ne 2013/ne/ne 1ks ne/ne ne/ne ne/ne ne/ne ne/2018/ne/ne 2018/ne 3ks 2018/ne

sou!ástí 
chladni!ky

V roce 2019 byla na v$m#nu vybavení v kuchyni 
vyu"ita dotace m#stského obvodu Pardubice - 
Hostovice

Sigmundová

' $,,!%>(6"32'2A')93#+9*8),=%3).?%,//;,2,?'('%9% &$ 42 nebyla ne ne ne ne/ne/ne ne ne/ne ne/ne 2ks 2005/ne ne/ne ne/ne/ne/ne 2003/ne 2008,2011 ne ze strany M! nejsou po"adavky !i#ková

!$ $,,!%>(6"32'),0,!./%"39+ ,;/;

!*% 51
2008 

odpady 2005, 2008 ne/ne ne/2014
ne/2ks 

staré/ne 1995 2014/2008 2012/ne ne/ne ne/ne

7ks malé pro 
domáctnost 2012-

2017 ne/2ks 2000 1999,2009/ne 2010

Ve#keré rozvody, p"edev#ím elektro, jsou na 
hranici "ivotnosti, závada BOZ.Vybavení na hranici 
"ivotnosti. Nutné stavební úpravy, vyhovující KHS.

!i#ková

!! $,,0% %>+(,,!%>6(3"2'),-'1/*7.,/0@@ !*$ 9 2011 2011 ne/ne ne/2011 ne/ne/ne 2011,2017 2011/2017 2017/ne ne/ne ne/ne 4ks 2011 ne/2011 3ks 2011
2ks 

2013,2020
Prosí o dovybavení o gastro elektrick$ kotel, 
sporák elektrick$ s troubou,krouha! zeleniny-robot !i#ková

!# $,,0% 59'*,!%>(6"32'),0',0% '923,0;@0
*' 64 2014 ne ne/ne ne/ne 2014/1956/ne 2011 2011/ne 2000/ne ne/ne ne/ne ne/2015/2014 2014/ne/2003 2ks 2015

p"evod ze 
Svítkova 1ks 

2018 ze strany M! nejsou po"adavky
!i#ková

!% $,,0/6"5#*.,!%>(6"32'2!./%"398),=>6).?%,::5 !(* 44 2020 2010,202
2ks 

2020/ne ne/ne ne/ne/ne 2020 2020/2003 2013/ne ne/ne ne/ne ne ne/2020 7ks 2020
2ks 

2019,2020 ze strany M! nejsou po"adavky !i#ková

!& $,,0.95#'*,!%>(6"32'),.6/7%>)*+,004 (* 73 2003 ne ne/ne ne/1999 2003/2008/ne 2001 1995/ne ne/ne ne/ne ne/ne ne/2009,2020/ne/ne ne/ne/2003 4ks 01,04,10,16
3ks 

07,14,20 ze strany M! nejsou po"adavky !i#ková

!* $,,0.>+/'*,!%>(6"32'),=6 69)*+,4@
!%% 41

2009 
!áste!n# 2009 2020/ne ne/2020 ne/1979/ne 2019 1975/2010 ne/ne ne/ne ne/ne 6 ks ne/ne/2000 5 ks 2005/ne 3 ks

Po"adavek na dovybavení: my!ka na gastro 
nádobí, konvektomat.Lednice jsou na hranici 
"ivotnosti. V roce 2009 !áste!ná 
rekonstrukce,2017 v$m#na podlahy.

Sigmundová

!% $,,$.&'/'*,!%>(6"32'),A.)'B%,='))/%,044/

!!( 60

2000 a 
2008 - 
!ásté!né

2003(!asté 
opravy) ne/ne ne/ne ne/ne/ne

2020,2001 - 
velká oprava 2001/ne

2020-
sou!ást 
robotu ne/ne ne/ne 2008/ne/ne/ne ne/ne/2007

2016+4ks malé 
v!.mrazáku 
01,06,11,12 1ks 2005

Potékání sprchového koutu pro zam.-hlá#eno OMI 
8/2020.Nerezové za"ízení na slévání vody-nelze 
nastavit teplotu,nevyhovuje KHS-"e#eno s OMI 
p"ed 5lety-nutná demontá"-stále 
nedo"e#eno.Nutnost opravy schod% na schodi#ti ke 
!J a podlahy p"ed !J.

!i#ková

!( $,,!%>(6"32'),6%,-(5)/',C@ '$ 41 2018 2018 2018 ne/2018 ne/2018/ne 2018 2002/ne 2018/ne ne/2018 ne/ne
ne/3ks 

2015/2018/ne ne/ne 7ks 2018 2ks 2018
Dovybavit 2 my!kami na povilonech - stávající z 
roku 2014,2013 jsou v havarijním stavu !i#ková

!& $,,!%>(6"32'2D7>%#'932'),,*./)*+,//1

!#$ 60 2010 2010 ne/ne ne/ne ne/ne/ne

2007+robot 
stolní 

2012,robot 
kuch.2013 2001/2010 2010/2015 2004/ne 2004/ne 2010/ne/ne ne/ne/2010 2010/2010

2ks 
2016,2010 ze strany M! nejsou po"adavky

Va#utová

!' $,,!%)&'/*%,!%>(6"32'2!./%"398),=.)32*+,01C !$$ 56 2019 2019 2019/ne 2019/ne 2019/2019/ne 2019 2019/ne 2019/ne ne/2019 ne/ne
2ks 

2016/ne/2019/ne ne/2019 5ks 2019 3ks 2019 ze strany M! nejsou po"adavky !i#ková

#$ $,,!%>(6"32'2!./%"398),.>.+5*.?%,:1@,, !&# 42 2015 2010 ne/2015 ne/2015
ne/2ks 

2006,2010 2015 2000/2015,2018 2015/ne ne/2015 ne/ne ne/ne/ne/ne 2002/ne
3ks 

2015,2015,2019/ne 2010,1998
Hranice "ivotnosti: konvektomat,stoli!ka plyn,4 
zásuvkov$ chladící st%l. Nedosta!uje kapacita !i#ková

#! $,,!%>(6"32'2!./%"398),$/%('27,015
!%$ 52 1996 2010 ne/ne ne/ne 2006/2016/ne 1ks 2012/2019 ne/ne ne/ne ne/ne

2008,2019/2014/ne/
ne ne/ne/2ks 2010,2015 2010

Po"adavek: klimatizace-z d%vod% dodr"ení teplot 
ve skladov$ch prostorách. Nevyhovující odpady, 
které jsou p%vodní a !asté havarijní opravy celého 
objektu !J v!. za"ízení.

!i#ková

## $,,!%>(6"32'2,!./%"398),D(".>+(7,?:1 !&$ 46 2017 2009 ne/1998 ne/2000
ne/2ks 

2017/ne 2005 1998/2017
2013,2017/

ne ne/ne ne/ne
2ks 

2013,2017/ne/ne/ne ne/ne
3ks 

2010,2014,2012 2012 Na hranici "ivotnosti: sma"ící pánev elektrická !i#ková

#% $,,!%>(6"32'),!.)15-3/.?.,9+ :)&5,0;4/
!*% 44

2009 
!áste!ná 2005 ne/1991 ne/1996 ne/1991/ne 1979 1978/ne ne/ne ne/ne ne/ne ne/3ks 10,17,20 ne/2007/1999 3ks 1999,2001

2ks 
2006,2010

Po"adavek na dovybavení: konvektomat, kter$ je 
nefunk!ní,neopraviteln$

Va#utová

#& $,,!%>(6"32'2=.)32',9%(,9%"' ),!>.*.1%,>./*7.,
0;@

%$ 42 2017 2017 ne/ne ne/2017 ne/ne/ne 2017 2017/2017

ne/profi k 
robotu na 

maso 2017 2012/ne ne/ne ne/2017/ne/ne ne/ne/2017 4ks 2017 2ks 2017 ze strany M! nejsou po"adavky
Va#utová

#* $,,4/695#*.,!%>(6"32'),=.>**7.,01/0 !!& 64 2011 2010 ne/ne ne/ne ne/2018/ne
4ks 2004-
2011,1998 2017/2006 2005/ne ne/ne ne/2010 2011/ne/ne/ne ne/ne

2007+2ks lednice s 
mrazákem 2018 pultov$ 2013 ze strany M! nejsou po"adavky !i#ková

#% $,,4>(5#*.,!%>(6"32'),96E*%,$%&6>8,;1? !&$ 40 2020 2020 2020/ne ne/2020 ne/ne/ne 2020 2020/2020 2020/ne ne/2020 ne/ne ne/2020/2020/ne 2020/ne/2020 8ks 2020 2020 ze strany M! nejsou po"adavky !i#ková

#( $,,!%>(6"32'),F39&>.?%,GG,1C4,
*% 24 nebyla ne ne/ne ne/ne

2ks 
2016/1976/ne 1999 2012/ne ne/ne ne/ne ne/ne 2017/1998/ne/ne 2016/1998/2016 5ks staré

lednice+mra
zák 

2009,2011
PD k rekonstrukci z r.2019 zpracovaná, po"adavek 
na 7.6 mil.  K! do rozpo!tu 2021 podán.

!i#ková

#& $,,!%>(6"32'),9+"('+5,H+?.(6, 5>6,04;0

!#% 39 nebyla 2002 2003/ne ne/2018 ne/stará/ne 1981 2008/1996 2016/ne ne/ne ne/ne ne/2009/ne/ne ne/ne 4ks malé,staré 4ks 2012

Rozvody, povrchy a vybavení za hranicí "ivotnosti, 
za"ádáno do rozpo!tu o finan!ní prost"edky na PD 
350 000,-, Rekonstrukce plánovaná na rok 2021 - 
ji" jsou plány na rekonstrukci.Po"adavek na 22 mil 
K! do rozpo!tu 2021.

Va#utová

#' $,,H?.9'#'*,!%>(6"32'2,!./%"398),4/69'#95,/5:
!(% 57 2016 2011 ne/2016 ne/2016

2016/2016/20
16 1996 1994/2016,1996 2015 ne/ne ne/ne ne/ne/ne/ne ne/2016/1995

4ks 
2014,2014,2018,20

18
2ks 

1989,2017 Po"adavek na dovybavení: univerzální robot
!i#ková

Vysv#tlivky:
za!ízení v havarijním stavu
za!ízení na hranici "ivotnosti

ne po"adavek na dovybavení
po"ádavky ze strany M!-havarijní stavy 

velká priorita

dosud nepro#la rekonstrukcí

ji" se "e#í-vypracována PD

 základní vybavení kuchyn# - po!et ks, stá"í

!$# 45

!*$

st"ední priorita
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Příloha usnesení č. 1 
Statutární město Pardubice 
Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 

 
 
 
 

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, § 8 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, usnesením č. 
Z/xxxx/2020 ze dne xxxxxx 2020 schvaluje tento 

 
 

dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace  
 

Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 
 

schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 
(dále také jen „Zřizovací listina“): 

 

 
Čl. I 

 
1.  Článek II Zřizovací listiny (Základní údaje o organizaci) zní nově takto: 

„Název organizace:  Mateřská škola Stonožka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345  
Zřízená ke dni:  1. 1. 2002 na dobu neurčitou 
Sídlo:  Odborářů 345, 530 09  Pardubice 
Identifikační číslo (IČO):  70941921 
Právní forma:    příspěvková organizace“. 
 

2. V článku IV Zřizovací listiny (Statutární orgán a způsob, jakým vystupuje jménem organizace) se v odst. 
4 na konci vkládá text „a jeho určenými interními předpisy, s nimiž je ředitel povinen se seznámit“. 
 

3. Článek V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu 
k majetku) odst. 1 zní nově takto: 
„1. Organizaci se svěřuje k hospodaření movitý majetek (dále jen „svěřený majetek“)  

ve vlastnictví zřizovatele (viz níže DNM, DHM). Inventurní soupis majetku je uložen v sídle 
organizace. 
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Účetní hodnota svěřeného majetku činí ke dni 30. 6. 2020: 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek: 120 455,30 Kč 
Dlouhodobý hmotný majetek: 6 080 720,81 Kč 
Celkem 6 201 176,11 Kč.“ 

 
4. Článek V Zřizovací listiny (Vymezení majetku a rozsah práv a povinností organizace ve vztahu 

k majetku) odst. 6 zní nově takto: 
      „6.   Organizace má ke svěřenému majetku následující práva a povinnosti: 

6.1 Organizace je povinna zabezpečit jeho plné, efektivní a ekonomicky účelné využití. 
6.2 O svěřený majetek je organizace povinna pečovat s péčí řádného hospodáře, v souladu  

s platnými zákonnými normami, tj. chránit jej před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím a před neoprávněnými zásahy. Dále je povinna jej svým nákladem udržovat v 
provozuschopném stavu a za tímto účelem provádět jeho veškerou údržbu a opravy, revize 
a technické prohlídky. Havarijní opravy, nutné k nevyhnutelnému odvrácení škod na 
majetku či vzniku nebezpečí ohrožujícího zdraví zaměstnanců a třetích osob, je organizace 
povinna provést okamžitě s tím, že tyto neprodleně (nejpozději do 3 dnů) nahlásí věcně 
příslušnému odboru zřizovatele včetně doložení protokolu o havárii či havarijním stavu 
majetku. 

6.3 Pořízení movitého majetku nad 100 tis. Kč (bez DPH) podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.4 Pořízení dopravního prostředku v jakékoliv hodnotě podléhá předchozímu písemnému 
souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele. 

6.5 Při pořizování movitého majetku: 
 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu  

na dodávky, popř. služby dle § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, je organizace povinna v rámci zadání dodržet zásady postupu 
zadavatele uvedené v § 6 v návaznosti na ustanovení § 31 výše uvedeného zákona. 
Konečný výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky malého rozsahu v limitu nad 500 tis. 
Kč bez DPH musí být uskutečněn za účasti zástupce věcně příslušného odboru 
zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání podlimitní veřejné zakázky dle § 26 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace 
povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem. 
Členem hodnotící komise musí být vždy zástupce věcně příslušného odboru zřizovatele; 

 s předpokládanou hodnotou v limitu pro zadání nadlimitní veřejné zakázky dle § 25 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je organizace 
povinna zadat veřejné zakázky v zadávacím řízení v souladu s výše uvedeným zákonem, a 
to pouze v součinnosti a s předchozím písemným souhlasem věcně příslušného odboru 
zřizovatele;  

6.6 O svěřeném majetku je organizace povinna vést operativní a účetní evidenci    
a odepisovat jej v souladu s odpisovým plánem, schváleným zřizovatelem a dále v souladu 
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s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a provádět jeho 
pravidelnou inventarizaci vždy 1 x ročně k 31. 12. běžného roku. 

6.7 Pro hospodaření s majetkem zpracuje ředitel organizace směrnice, které je povinen 
v souladu s platnou legislativou aktualizovat. 

6.8 Organizace je povinna uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného 
obohacení. 

6.9 Bez předchozího písemného souhlasu věcně příslušného odboru zřizovatele může 
organizace vyřazovat, likvidovat, směnit, pronajmout, poskytnout jako výpůjčku nebo 
prodat svěřený movitý majetek bez ohledu na datum jeho pořízení v pořizovací ceně  
do 5 000,00 Kč (včetně DPH) a dále majetek starší 7 let v pořizovací ceně od 5 000,01 Kč do 
40 000,00 Kč (včetně DPH). Toto neplatí u svěřeného movitého majetku, který byl pořízen 
z dotačních prostředků a neuplynula u něj doba udržitelnosti dotačního projektu. V takovém 
případě je k uvedenému nakládání s majetkem zapotřebí předchozí písemný souhlas věcně 
příslušného odboru zřizovatele. 

    O vyřazení, likvidaci, směně, pronájmu, poskytnutí výpůjčky nebo prodeji svěřeného 
majetku vedeného v účetní evidenci pořídí organizace protokol podepsaný všemi členy 
inventarizační komise jmenované ředitelem a uloží jej pro vlastní potřebu.  

6.10 Organizace je povinna pojistit svěřený movitý majetek.“ 
 

5. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 2 nahrazuje text „vede 
oddělené účetnictví“ textem „účtuje odděleně“. 
 

6. V článku VI Zřizovací listiny (Finanční hospodaření organizace) se v odst. 3 za text „o finanční kontrole“ 
vkládá text „ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)“. 

 
7. V článku VII Zřizovací listiny (Doplňková činnost) se v odst. 2 v bodu 2.2 text „a předkládat na vědomí 

věcně příslušnému odboru zřizovatele“ zrušuje. 
 

8. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 3 nahrazuje číslovka „8“ číslovkou „10“ a 
v odst. 4 číslovka „10“ číslovkou „12“. 

 
9. V článku IX Zřizovací listiny (Závěrečná ustanovení) se v odst. 5 text „touto zřizovací listinou“ zrušuje. 

 
 
 
 

Čl. II 
 

1. Ostatní ujednání Zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny 
a v platnosti. Tento dodatek č. 4 ke Zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem 
města Pardubic. Účinný je od 1.1.2021. 

 
2. Tento dodatek č. 4 se stává nedílnou součástí zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola 

Stonožka Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 schválené dne 27.10.2009 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3.  
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V Pardubicích dne  

 
 

______________________________________ 
Ing. Martin Charvát  
primátor statutárního města Pardubic 



 

 

 
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU  
č. ….. 

 

 

Smluvní strany: 
 

Statutární město Pardubice 
Sídlo:     Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice 

IČO:    00274046 

DIČ:    CZ00274046 

zastoupené:    Ing. Martinem Charvátem, primátorem 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 

číslo účtu:   326561/0100 

 

(dále také „město“) 

 

a  

 
Dostihový spolek a.s 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 918 

sídlo:   Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO:       48155110 

DIČ:   CZ48155110 

zastoupená:    Ing. Petrem Kvašem, předsedou představenstva 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.  

číslo účtu:   1732107/0300 

 

(dále jen „DS Pardubice“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o 

použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 

obecného hospodářského zájmu (dále jen „Rozhodnutí Komise“) tuto smlouvu o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu  (dále jen „smlouva“).   

 

Článek I.  
Předmět a účel úpravy – pověření 

 

1. Na základě Nájemní smlouvy ze dne 26.1.2000 uzavřené mezi městem, jakožto pronajímatelem, a 

DS Pardubice, jakožto nájemcem, ve znění jejích dodatků (dále jen „Nájemní smlouva“), je DS 



 

 

Pardubice oprávněn užívat víceúčelové zařízení areálu Pardubického závodiště ve vlastnictví města, 

na adrese Pražská 607, 530 02 Pardubice, za účelem pořádání dostihů a jiných sportovních a 

kulturních akcí a provozování řady dalších činností, mezi něž náleží rovněž poskytování 

tělovýchovných a sportovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení 

sloužících regeneraci a rekondici a organizování sportovních soutěží, vymezených v čl. 4 stanov DS 

Pardubice ve znění ze dne 6.8.2013 (dále jen „Stanovy“). 

 

2. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek, resp. stanovení rámce, na jehož základě a současně 

v souladu se Stanovami, Nájemní smlouvou, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 250/2000 Sb.“), a dalšími 

relevantními předpisy  bude DS Pardubice poskytovat služby obecného hospodářského zájmu (dále 

také „SOHZ“ či „veřejná služba“) na území města.  

 

3. Touto smlouvou město pověřuje DS Pardubice poskytováním SOHZ, a to na období, v rozsahu a za 

podmínek níže uvedených v této smlouvě. 

 

4. Závazkem veřejné služby podle této smlouvy se rozumí provozování sportovního zařízení, a to 

mobilní ledové plochy určené k veřejnému bruslení a dalším sportovním a rekreačním aktivitám, 

včetně provozování potřebného zázemí s využitím stávající infrastruktury Pardubického závodiště, 

vše za účelem realizace sportovního projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ (dále jen „ZSP“) v areálu 

Pardubického závodiště, v bližší specifikaci dle odst. 6 tohoto článku smlouvy. Součástí závazku 

veřejné služby je také provozování přilehlého parkoviště v přímé prokazatelné souvislosti 

s parkováním vozidel návštěvníků projektu ZSP. Dále jsou nedílnou součástí závazku veřejné služby 

i aktivity, které doplňují a podporují sportovní a rekreační činnost provozovanou v rámci DS 

Pardubice a které vedou k zajištění komplexního rámce výše specifikované veřejné služby. 

 
5. SOHZ bude veřejnosti poskytována DS každoročně ve vymezeném období tak, aby provoz mobilní 

ledové plochy byl zajištěn minimálně v měsících prosinec až únor („sezóna ZSP“), s minimální 

provozní dobou v rozsahu 6 hodin/kalendářní den, s tím, že minimálně 3 hodiny/kalendářní den 

budou vždy vyhrazeny pro účely veřejného bruslení, a to počínaje 1. 12. 2020.  

 

6. Výjimkou z ustanovení odst. 5 tohoto článku je omezení provozní doby z důvodu nepříznivých 

meteorologických podmínek, mimořádně rovněž v případě technické závady na zařízení použitém 

k provozu ZSP, kterou z objektivních důvodů nelze bez omezení provozní doby odstranit. Totéž platí, 

pokud je neplnění smluvních povinností způsobeno vyšší mocí, tedy v důsledku událostí, které 

nastaly za okolností, které nemohly být ani jednou ze smluvních stran odvráceny, které nebylo 

možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním DS. 

 

7. SOHZ dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy zahrnuje následující činnosti v areálu 

Dostihového závodiště Pardubice: 

a) příprava plochy v prostoru za paddockem pro umístění mobilní ledové plochy;  

b) montáž mobilní ledové plochy včetně jejího zprovoznění; 

c) příprava a zprovoznění osvětlení mobilní ledové plochy; 

d) zřízení přístupových cest pro návštěvníky ZSP a jejich průběžná údržba; 

e) provoz rolby pro úpravu ledové plochy; 



 

 

f) zajištění dodávek vody a el. energie pro provoz ZSP; 

g) zajištění přístupu do areálu pro návštěvníky v době provozu ZSP; 

h) zajištění provozu  dvou mobilních šaten v blízkosti mobilní ledové plochy, včetně přípravy 

prostoru pro provoz občerstvení a zajištění jeho fungování v době veřejného bruslení, a to 

minimálně v rozsahu sobota a neděle v době určené pro veřejné bruslení; provoz občerstvení 

(případně automatu) je DS Pardubice oprávněn zajišťovat prostřednictvím subdodavatele; 

i) pořádání a organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže.  

 

8. Po ukončení sezóny ZSP v každém roce zajistí DS Pardubice kompletní demontáž a uskladnění 

veškerého vybavení, které bylo použito pro provoz ZSP, a to tak, aby nebyl omezen další běžný 

provoz areálu Dostihového závodiště Pardubice. Přípravné práce a montážní práce i práce spojené 

s demontáží a uskladněním vybavení budou provedeny tak, aby nedošlo ke krácení sezóny ZSP. 

 

9. K pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazku veřejné služby, vč. přiměřeného zisku, se 

město zavazuje poskytnout DS Pardubice finanční podporu ve formě dotace, jejíž výše bude určena 

dle pravidel uvedených v článku III. této smlouvy. Čisté náklady představují rozdíl mezi veškerými 

náklady DS Pardubice vzniklými při poskytování SOHZ a jeho veškerými příjmy ze SOHZ. 

 

 

Článek II.  
Doba trvání, místo výkonu závazku veřejné služby 

 

1. Závazek veřejné služby bude vykonáván od 1.11.2020 do 31.3.2023. 

 

2. Období uvedené v odst. 1 zahrnuje provozní dobu ZSP určenou pro veřejnost minimálně v rozsahu 

prosinec až únor, přičemž období listopad, resp. březen je určen pro montážní, resp. demontážní a 

revitalizační práce.  

 

3. Závazek veřejné služby bude vykonáván na území statutárního města Pardubic. 

 

 

Článek III.  
Podmínky finanční podpory - parametry pro výpočet vyrovnávací platby 

 

1. K pokrytí rozdílu mezi náklady vynaloženými při plnění závazku veřejné služby a příjmy ze SOHZ 

poskytne město DS Pardubice finanční podporu v podobě vyrovnávací platby. Ta bude poskytována 

formou účelové dotace z rozpočtu města. Poskytnutí této dotace z rozpočtu města je podmíněno 

jejím každoročním schválením zastupitelstvem města v souladu s platnými právními předpisy1 a 

finančními možnostmi města. Dotace bude poskytována vždy na základě žádosti DS Pardubice 

podané nejpozději do 31. 8. prostřednictvím samostatné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace. Smlouva o poskytnutí dotace a usnesení zastupitelstva města (dále jen „právní akty“) 

týkající se vyrovnávací platby dle tohoto ustanovení budou obsahovat odkaz na tuto smlouvu. 

                                                 
1 zejména zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.; 
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 



 

 

Záležitosti neupravené v právních aktech týkajících se vyrovnávací platby ve vztahu k DS Pardubice 

se budou řídit touto smlouvou. 

 

2. Vyrovnávací platba je určena výhradně ke krytí rozdílu mezi náklady a příjmy veřejné služby DS 

Pardubice.  Do nákladů se zahrnuje rovněž tzv.  přiměřený zisk, který se stanoví na úrovni 3,5 % 

celkových nákladů vynaložených při plnění SOHZ dle čl. I. odst. 3 a násl. této smlouvy. 

 
3. Podmínkou pro schválení a poskytnutí dané finanční podpory DS Pardubice je schválení ročního 

rozpočtu města pro kalendářní rok, ve kterém bude sezóna ZSP zahájena, s příslušnou alokací 

celkové částky finanční podpory pro DS Pardubice. DS Pardubice je povinen vždy nejpozději do 31. 
srpna předložit rozpočet výnosů a nákladů SOHZ, z něhož vyjde navrhovaná výše vyrovnávací platby 

pro sezónu ZSP zahájenou v následujícím kalendářním roce. Tento rozpočet bude zpracován 

podrobně dle účetních údajů analytických účtu nákladů a výnosů z předchozího účetního období 

podle poskytovaných jednotlivých činností. Odlišně je nastaven proces pro sezónu ZSP 2020/2021 

(čl. IV. odst. 2 této smlouvy). 

 

4. Výše vyrovnávací platby se stanoví jako rozdíl mezi náklady, které DS Pardubice prokazatelně 
vynaloží při plnění závazku veřejné služby v souladu s pravidly účelnosti, hospodárnosti a 
efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků a ke stanovenému účelu, a veškerými 
prokazatelnými příjmy ze SOHZ. Tedy i v případě, že DS Pardubice obdrží v souvislosti s výkonem 
veřejné služby podle čl. I. této smlouvy jiné veřejné prostředky, a to v jakékoli formě (např. dotace 
ze státního rozpočtu, dotace od jiných obcí, dotace z Operačních programů apod.), bude o jejich 
výši vyrovnávací platba snížena. Vyrovnávací platba bude dále snížena o veškeré sankce a pokuty, 
které DS Pardubice vzniknou v důsledku jeho prokazatelného porušení obecně závazných právních 
předpisů. 

 
5. Město je oprávněno požadovat po DS Pardubice zdůvodnění nákladů a výnosů vzniklých při plnění 

závazku veřejné služby dle článku I. této smlouvy. Město je rovněž oprávněno předložené náklady 

a výnosy neuznat v případě, že došlo k neoprávněnému účtování vzniklých nákladů a výnosů 

nesouvisejících s plněním závazku veřejné služby. Pro výpočet výše vyrovnávací platby lze užít pouze 

náklady a výnosy vzniklé po dobu trvání závazku veřejné služby. 

 

6. Maximální výše finanční podpory, která stanovuje nepřekročitelnou hranici vyrovnávací platby, je 

určena vždy výší alokované částky schválené pro tento účel v příslušném rozpočtu města. Pokud by 

maximální finanční podpora byla nižší v porovnání s podporou požadovanou dle odst. 3 o více než 

10 %, je DS Pardubice povinen zpracovat a předložit městu ke schválení do 30 dní od oznámení výše 

podpory pro příslušný kalendářní rok přehled omezení v plnění závazku veřejné služby, která 

v důsledku nižšího financování musí být provedena. Ve zcela mimořádném případě, je-li na základě 

předloženého přehledu výnosů a nákladů SOHZ za uplynou sezónu zjištěno z objektivních důvodů 

překročení poskytnuté finanční podpory, je DS Pardubice oprávněn žádat město o kompenzaci 

rozdílu formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.  

 

7. DS Pardubice je povinen předložit městu vyúčtování vždy nejpozději do 31. května po skončení 

sezóny ZSP. Toto vyúčtování minimálně obsahuje: 



 

 

- přehled výnosů a nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů nákladů 

a výnosů (v případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých poskytovatelů a titulů 

příslušných dotací), 

- slovní komentář dokumentující rozsah prováděných SOHZ dle této smlouvy prostřednictvím 

samostatné zprávy. 

 

 

Článek IV.  
Úhrada vyrovnávací platby 

 

1. Při splnění podmínek dle této smlouvy město uhradí finanční prostředky vyrovnávací platby 

prostřednictvím samostatné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, a to formou 

bezhotovostního převodu na účet DS Pardubice uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 31. 
listopadu kalendářního roku, v němž bude zahájena sezóna ZSP.    

 

2. Pro období sezóny ZSP 2020/2021 bude úhrada vyrovnávací platby provedena při splnění 

podmínek dle této smlouvy prostřednictvím samostatné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace ve dvou částech: 

a) první část do 30. listopadu 2020, a to za podmínky předchozího schválení právních aktů. 

b) druhá část do 28. února 2021, a to za podmínky předchozího schválení alokace adekvátní 

částky v rozpočtu statutárního města Pardubice na rok 2021 a schválení právních aktů. 

 

Článek V.  
Nadměrná vyrovnávací platba 

 

1. Finanční podpora poskytnutá městem DS Pardubice, která by převyšovala rozdíl mezi náklady 

veřejné služby (včetně přiměřeného zisku) a výnosy veřejné služby dle čl. III. odst. 2, je nadměrnou 

vyrovnávací platbou. 

 

2. V případě, že z vyúčtování dle čl. III. odst. 7 vyplyne, že DS Pardubice obdržel nadměrnou 

vyrovnávací platbu, je DS Pardubice povinen částku finanční podpory s ní spojenou vrátit 

bezhotovostním převodem na účet města uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15. června 

po skončení sezóny ZSP, na který byla podpora poskytnuta.   

 

Článek VI.  
Kontrola, ostatní 

 
1. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem města dne ………….. usnesením č. Z/…/2020.  

 

2.  Poskytování finanční podpory se řídí podmínkami uvedenými v Rozhodnutí Komise. Finanční 

podpora je rovněž poskytována v souladu s vnitřními předpisy města a platnými právními předpisy 

ČR. 

 



 

 

3. DS Pardubice bere na vědomí, že město je povinno průběžně ověřovat naplnění podmínek 

Rozhodnutí Komise a je srozuměn s tím, že v případě jejich nenaplnění bude město postupovat 

podle příslušných předpisů pro oblast veřejné podpory.  

 
4. Příslušné orgány města jsou dále oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem (zákon č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb.) kdykoliv kontrolovat dodržení 

podmínek, za kterých byla vyrovnávací platba poskytnuta. 

 
5. DS Pardubice je povinen poskytnout městu součinnost při výkonu jeho kontrolní činnosti dle tohoto 

článku smlouvy, zejména předložit kontrolním orgánům města kdykoliv k nahlédnutí originály všech 

účetních dokladů souvisejících s vyrovnávací platbou. 

 

6. Neoprávněné použití vyrovnávací platby nebo zadržení prostředků poskytnutých z rozpočtu města 

je porušením rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V případě porušení rozpočtové 

kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb. a v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

 

7. Město je oprávněno při zjištění porušení podmínek této smlouvy ze strany DS Pardubice pozastavit 

uvolňování finančních prostředků. O pozastavení poskytování finančních prostředků město 

písemně informuje DS Pardubice. 

 

8. Město rovněž provede v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. kontrolu za účelem ověření, zda DS 

Pardubice nebyla poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba. Kontrola ověří hospodárnost a 

účelnost finanční podpory, včetně oprávněného účtování vzniklých nákladů jako nezbytných pro 

poskytování SOHZ. Prováděna bude během trvání doby pověření a na konci této doby.  

 

 

 

 

Článek V.  
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  Účinnosti nabývá smlouva 
1.11.2020 a poprvé bude uplatněna pro účely plnění závazku veřejné služby v období od 
1.12.2020.  

 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2023. 

 
3. Nebude-li smlouva do 1.11.2020 zveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, pak 
nabývá účinnosti až okamžikem jejího zveřejnění v tomto registru.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, že město bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle ji k řádnému 

uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění této smlouvy město bezodkladně informuje DS 



 

 

Pardubice, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro 
notifikaci o uveřejnění. 

 
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů). 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez takových údajů, jakými jsou rodné 

číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby.  Dále 
se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů smluvních stran.  

 
8. Osobní údaje DS Pardubice poskytnuté v souvislosti s poskytnutím dotace je město povinno 

zpracovávat v souladu s ust. čl. 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 201 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů 
- GDPR). 
 

9. Tuto smlouvu lze kdykoliv ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran.  

 

10. Město je oprávněno tuto smlouvu vypovědět v případě, že DS Pardubice poruší některý ze svých 

závazků uvedených v ust. čl. III. odst. 7, čl. III. odst. 9, čl. IV. odst. 5 nebo čl. IV. odst. 6 této 

smlouvy. Výpovědní doba činí šest měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena DS Pardubice. 

 
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich každá ze stran obdrží po jednom.   

 

12. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit výhradě formou písmenných dodatků, které musí být 

očíslovány a podepsány oběma smluvními stranami.   

 
13. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy se seznámily, porozuměly jí a smlouva plně 

vyjadřuje jejich svobodnou vůli. 

 

 

V Pardubicích dne …………………                             V Pardubicích dne …………….. 

 

 

 

 

 

........................................................          ..................................................... 
   za statutární město Pardubice                     za DS Pardubice  
          Ing. Martin Charvát                         Ing. Petr Kvaš 
               primátor                 předseda představenstva 
  

 



 
Smlouva  

o poskytnutí dotace č.  x/xxxxx/2020 
 

I. Smluvní strany 
 

 
1. Statutární město Pardubice 
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Zelené Předměstí, 530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ00274046  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu: 326561/ 0100  
zastoupené: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále jen „poskytovatel“) 

 
1. Dostihový spolek a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. B 918 
sídlo: Pražská 607, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 48155110 
DIČ: CZ48155110 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 1732107/0300 
zastoupená: Ing. Petrem Kvašem, předsedou představenstva 
(dále jen „příjemce“ či „DS“) 

 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

1. Dne …… uzavřel poskytovatel s příjemcem Smlouvu o poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu (dále jen „Rámcová smlouva“), kterou byly stanoveny podmínky, resp. rámec, na jehož základě 
je příjemce dotace povinen zajistit na území statutárního města Pardubice službu obecného 
hospodářského zájmu (dále také „veřejná služba“). Poskytovatel dotace pověřil příjemce v rozsahu 
uvedeném Rámcovou smlouvou výkonem veřejné služby, konkrétně provozováním sportovního 
zařízení, a to mobilní ledové plochy určené k veřejnému bruslení a dalším sportovním a rekreačním 
aktivitám, včetně provozování potřebného zázemí s využitím stávající infrastruktury Pardubického 
závodiště, vše za účelem realizace sportovního projektu „ZIMNÍ SPORTOVNÍ PARK“ (dále jen „ZSP“) 
v areálu Pardubického závodiště, dále včetně provozování přilehlého parkoviště v přímé prokazatelné 
souvislosti s parkováním vozidel návštěvníků projektu ZSP a zajištění aktivit, které doplňují a podporují 
sportovní a rekreační činnost provozovanou v rámci DS a které vedou k zajištění komplexního rámce 
výše specifikované veřejné služby. 
 

2. Smluvní strany se v Rámcové smlouvě dohodly, že příjemci dotace náleží za výkon služby obecného 
hospodářského zájmu vyrovnávací platba, která bude poskytována formou účelové dotace z rozpočtu 
statutárního města Pardubice a poskytována na základě samostatné smlouvy o poskytnutí dotace 
podléhající schválení Zastupitelstvem města Pardubic.  

 
3. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona.  



 

 
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o obcích“), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení 

této smlouvy závazná rovněž ujednání Rámcové smlouvy, Rozhodnutí Komise 2012/21/EU ze dne 20. 
prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřených poskytováním 
služeb obecného hospodářského zájmu a Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního 
města Pardubice přijatá Zastupitelstvem města Pardubic dne 24.9.2020 usnesením č. Z/1619/2020 
(Směrnice č. 4/2020 – dále jen „Zásady“). Zásady jsou zveřejněny na webových stránkách statutárního 
města Pardubice (www.pardubice.eu) a příjemce dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s jejich 
obsahem řádně seznámil. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou poskytnout 
příjemci při splnění sjednaných podmínek účelově určenou dotaci ve výši a za podmínek uvedených této 
smlouvy a příjemce se zavazuje uvedenou dotaci přijmout a užít ji v souladu s jejím účelovým určením a 
za podmínek stanovených touto smlouvou.  
 
 
 

IV. Výše, účel a způsob poskytnutí dotace 
 
1. Poskytovatel touto smlouvou poskytuje příjemci v souladu s Rámcovou smlouvou dotaci ve výši 

2,460.000,- Kč (slovy: dva milióny čtyři sta šedesát tisíc korun českých) jakožto vyrovnávací platbu 
určenou ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby vykonávané příjemcem dle čl. II. odst. 
1 této smlouvy. 
 

2. Výše poskytované dotace je stanovena jako rozdíl mezi náklady, které příjemci prokazatelně vznikly 
v souvislosti s poskytováním veřejné služby při dodržování principu řádného hospodáře (přičemž 
součástí nákladů na službu je také přiměřený zisk, který se stanoví na úrovni 3,5 % celkových nákladů 
služby), a prokazatelnými výnosy vzniklými v souvislosti s poskytováním předmětné veřejné služby, 
a to na základě rozpočtu zpracovaného dle účetních údajů analytických účtů nákladů a výnosů 
z předchozího uzavřeného účetního období podle jednotlivých poskytovaných činností. 
 

3. Poskytovatel poukáže příjemci dotaci bankovním převodem na účet příjemce uvedený v záhlaví 
smlouvy ve dvou splátkách, a to takto: 
a) částku ve výši 1,020.000,- Kč (slovy: jeden milión dvacet tisíc korun českých), která je pro tento 

účel alokována ve schváleném rozpočtu statutárního města Pardubic pro rok 2020 a jejíž 
poskytnutí bylo bezpodmínečně schváleno Zastupitelstvem města Pardubic usnesením č. 
Z/.…/2020 ze dne 22.10.2020, se poskytovatel zavazuje uhradit bezhotovostním převodem ve 
prospěch účtu příjemce č. 1732107/0300 do 30. 11. 2020;  

b) částku ve výši 1,440.000,- Kč (slovy: jeden milión čtyři sta tisíc čtyřicet korun českých), jejíž 
poskytnutí bylo s níže uvedenou podmínkou schváleno Zastupitelstvem města Pardubic 
usnesením č. Z/.…/2020 ze dne 22.10.2020, se poskytovatel zavazuje uhradit bezhotovostním 
převodem ve prospěch účtu příjemce č. 1732107/0300 do 28. 2. 2021, a to při splnění podmínky, 
že Zastupitelstvo města Pardubic schválí alokaci této částky pro uvedený účel v rozpočtu 
statutárního města Pardubic pro rok 2021. 

 



 

4. V případě, že příjemce obdrží v souvislosti s výkonem veřejné služby jiné veřejné prostředky (dotace 
ze státního rozpočtu, dotace od obcí, dotace z Operačních programů apod.), a to v jakékoli formě, 
bude o jejich výši vyrovnávací platba snížena. Stejně tak bude vyrovnávací platba snížena o veškeré 
sankce a pokuty, které příjemci vzniknou v souvislosti s prokazatelným porušením zákonných 
předpisů. 

 
 

 
V. Doba dosažení účelu dotace 

 
Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 3. 2021. 
 

 
 

VI. Podmínky použití dotace, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Příjemce se zavazuje: 
 

a) použít dotaci co nejhospodárněji a výhradně v souladu s předmětem této smlouvy,  
b) realizovat službu obecného hospodářského zájmu vlastním jménem, na vlastní účet a na svou 

vlastní odpovědnost,  
c) při použití a vyúčtování poskytnuté dotace řídit se touto smlouvou, Rámcovou smlouvou, 

podmínkami uvedenými v Zásadách a obecně závaznými právními předpisy, 
d) použít poskytnutou dotaci k účelu stanovenému v žádosti o její poskytnutí a této smlouvě 

výhradně ke krytí rozdílu mezi náklady a výnosy veřejné služby dle čl. IV. této smlouvy, k jejímuž 
výkonu byl příjemce Rámcovou smlouvou pověřen, 

e) vést ve svém účetnictví přehled o čerpání dotace na projekt odděleně, a to v souladu se zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tj. zejména vést účetnictví správné, 
úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a 
prokázat řádnými účetními doklady celkové skutečně vynaložené náklady na daný účel. Vedením 
odděleně se rozumí při vedení podvojného účetnictví analyticky, na střediska nebo zakázky 

f) účetní doklady vztahující se k dotaci viditelně a nesmazatelně označit textem, že byly hrazeny 
z rozpočtu poskytovatele (např. uvedením textu „Financováno z dotace statutárního města 
Pardubice“), 

g) předložit rozpočet výnosů a nákladů veřejné služby, z něhož vyjde navrhovaná výše vyrovnávací 
platby pro sezónu ZSP 2022/2023, a to nejpozději do 31. 8. 2021, 

h) předložit poskytovateli nejpozději do  31. 5. 2021 vyúčtování dotace včetně čestného prohlášení 
o účelovém použití prostředků dotace; vyúčtování dotace musí obsahovat přehled výnosů a 
nákladů veřejné služby v rozdělení podle jednotlivých druhových účtů nákladů a výnosů (v 
případě přijatých dotací v rozčlenění podle jednotlivých poskytovatelů a titulů příslušných dotací) 
a slovní komentář dokumentující rozsah prováděných služeb včetně plnění věcného závazku 
veřejné služby, a to buď prostřednictvím samostatného dokumentu či prostřednictvím výroční 
zprávy, 

i) za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této smlouvy a ověření, zda příjemci nebyla 
poskytnuta nadměrná vyrovnávací platba, vytvořit poskytovateli podmínky k provedení kontroly 
hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití dle účelového určení 
stanoveného touto smlouvou, předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady a 
poskytnout poskytovateli další potřebnou součinnost, a zajistit, aby osoby povinné spolupůsobit 
při kontrole (zejména dodavatelé zboží a služeb) umožnily kontrolnímu orgánu prověřit jejich 
účetnictví a účetní doklady v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly,  

j) oznámit neprodleně, tj. nejpozději do 7 kalendářních dnů, poskytovateli změnu všech 
identifikačních údajů,  

k) informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo 
neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 



 

pohledávky, zejména skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik či 
přeměnu (fúze, rozdělení a změna právní formy),  

l) v rámci výkonu služby obecného hospodářského zájmu vhodným a viditelným způsobem 
prezentovat statutární město Pardubice, 

m) poskytnout potřebnou součinnost při akcích pořádaných statutárním městem Pardubice,  
n) v rámci výkonu služby obecného hospodářského zájmu nepropagovat žádné politické strany a 

hnutí, jejich program, a vyvinout veškeré úsilí k eliminaci obdobných projevů v průběhu pořádané 
akce.  

 
2. Poskytovatel je oprávněn: 
 

a) ověřit si, že prostředky dotace byly příjemcem účelně a účelově použity,  
b) kontrolovat v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a zákonem o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů kdykoliv dodržení podmínek, za kterých byla dotace 
příjemci poskytnuta, požadovat předložení všech potřebných účetních a jiných dokladů a nahlížet 
do veškeré účetní dokumentace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu kontroly.  

 
3. Za účelem splnění povinnosti příjemce uvedené v odst. 1 písm. l) tohoto článku smlouvy uděluje 

poskytovatel souhlas s užitím loga statutárního města Pardubice, a to po dobu propagační kampaně a 
realizace projektu.  

 
 

VII. Čerpání dotace 
 
1. Čerpání dotace je určené výhradně k účelu krytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklých při realizaci 

služby obecného hospodářského zájmu.  
 
2. Příjemce je oprávněn čerpat předmětnou dotaci nejpozději do 31. 3. 2021. 
 
3. Příjemce není oprávněn převádět prostředky dotace do roku následujícího.  
 
4. V případě, že na základě vyúčtování dotace bude poskytnutá finanční podpora představovat 

nadměrnou vyrovnávací platbu (výše dotace podle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude převyšovat 
rozdíl mezi náklady veřejné služby, včetně přiměřeného zisku, a výnosy veřejné služby), je příjemce 
povinen příslušnou část dotace vrátit na účet poskytovatele, a to nejpozději do 15. 6. 2021.  

 
5. V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky 

spolu s vyúčtováním, nejpozději do 30 dnů od oznámení, na účet poskytovatele. 
 
 

VIII. Uznatelný náklad 
 

1. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 
a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období výkonu veřejné služby,  
b) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle čl. IV. této smlouvy,  
c) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole. 

2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud 
příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně. 

3. Dotaci nelze použít na nezpůsobilé (neuznatelné) náklady projektu. Neuznatelným nákladem se 
rozumí: 

a) výdaj za zboží, činnosti, služby a nájem poskytovaný pro příjemce dotace fyzickou osobou, která 
je členem statutárního nebo kontrolního orgánu tohoto příjemce dotace, 



 

b) daň z přidané hodnoty, pokud je příjemce plátcem této daně a vzniká mu nárok na odpočet této 
daně. 

 
 

IX. Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě porušení rozpočtové kázně postupuje poskytovatel v souladu s ust. § 22 a násl. zákona o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Porušením rozpočtové kázně je jakékoliv neoprávněné 
použití peněžních prostředků poskytnutých formou dotace (tj. jejich použití, kterým byla porušena 
stanovená povinnost, a jakékoliv porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na nějž byly peněžní 
prostředky poskytnuty, stanovené právním předpisem, předpisem EU či touto smlouvou) nebo jejich 
zadržení (tj. porušení povinnosti vrátit poskytnuté prostředky ve stanoveném termínu). 

 
2. Za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen provést odvod zpět do rozpočtu statutárního 

města Pardubice a zaplatit penále za prodlení s odvodem.  
 
3. Za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ust. § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů se považuje: 
a) předložení vyúčtování dotace v termínu do 15 kalendářních dnů po stanovené lhůtě; v tomto 

případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 
b) oznámení změny identifikačních údajů poskytovateli v termínu do 15 kalendářních dnů po 

stanovené lhůtě; v tomto případě činí odvod za porušení rozpočtové kázně 5 % z poskytnuté 
dotace, 

c) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. e) této smlouvy; v tomto případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace, 

d) porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 1 písm. l) této smlouvy; v tomto případě činí odvod za 
porušení rozpočtové kázně 10 % z poskytnuté dotace. 

 
4. V případě, že se prokáže nepravdivost čestného prohlášení příjemce o účelovém použití prostředků 

dotace nebo čestného prohlášení příjemce vyžadovaného poskytovatelem v rámci podané žádosti o 
poskytnutí dotace, nepravdivost dokladů ve vyúčtování a v případě nepředložení vyúčtování ve 
stanoveném termínu či termínu uvedeném v předchozím odstavci, považují se poskytnuté prostředky 
dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je 
v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky včetně penále ve výši 1 
promile zadržovaných prostředků za každý den prodlení ode dne porušení rozpočtové kázně, do dne 
jejich opětovného připsání na účet poskytovatele, nejvýše však do výše částky zadržených prostředků. 

 
5. V ostatních případech neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 

dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele včetně 
penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do výše částky 
neoprávněně použitých prostředků. Prostředky se považují za neoprávněně použité počínajíce dnem, 
kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou. 

 
 

X. Zvláštní ustanovení 
 

1. V souladu s ust. § 10a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se tato smlouva uzavírá 
jako smlouva veřejnoprávní.  

 
2. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhoduje podle správního řádu 

Krajský úřad v Pardubicích.  Proti jeho rozhodnutí nelze podat odvolání ani rozklad. 
 
 

XI. Závěrečná ustanovení 



 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 

uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). 
 

5. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů.  
 

6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své 
vlastnoruční podpisy. 

 
7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této 
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

 
8. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných zástupci obou smluvních stran.  
 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.  

 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů: 
− předmět této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva města Pardubic č. Z/…/2020 ze dne 22.10.2020. 
 
V Pardubicích dne: 
 
Za poskytovatele: Za příjemce: 
 
 
 
............................................................................. .......................................................................... 
    za statutární město Pardubice za Dostihový spolek a.s.   
         Ing. Martin Charvát                                                                                   Ing. Petr Kvaš 
           primátor města                                                   předseda představenstva 
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Dodatek č. 5  Příkazní smlouvy 
(Provozování veřejných pohřebišť) 

 
číslo smlouvy příkazníka: SmP – SH – 1/2016 

 
uzavřené mezi smluvními stranami 

podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
dne 19. 1. 2016 (dále též „příkazní smlouva“) 

 
Smluvní strany: 
 
Statutární město Pardubice 
Sídlo:     Pernštýnské nám. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice 
IČ:    002 74 046    
DIČ:    CZ274046 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  326561/0100 
Zastoupené:  Ing. Martinem Charvátem, primátorem města 
(dále též: „příkazce“) 
 
a 
 
Služby města Pardubic a.s. 
Sídlo:    Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 
IČ:    252 62 572    
DIČ:    CZ 25262572 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:   123553/5500  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 
Zastoupená:  Ing. Petrem Benešem, předsedou představenstva 
   Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
(dále též: „příkazník“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 příkazní smlouvy 
(dále též „dodatek č. 5“) : 

 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
V článku VI. příkazní smlouvy (Odměna příkazníka) odstavec 1 zní takto:  
 
1. Příkazníkovi náleží za splnění závazku uvedeného v článku II. odst. 1 a blíže specifikovaného 

v článku IV. odst. 2 odměna ve výši 100% z vybraného nájemného za pronájem hrobových míst a 
prostor v kolumbáriích spolu s veškerými platbami za služby poskytované v souvislosti 
s provozováním těchto hrobových míst a prostor v kolumbáriích. Výše této odměny je bez DPH a 
bude navýšena o částku, která odpovídá sazbě DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. 
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II. 

Závěrečná ujednání 
 

1. 
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, nejdříve však dnem 1. 1. 2021. Pro 
případ, že dodatek č. 5 bude podepsán nebo zveřejněn pozdějšího dne, smluvní strany ve vzájemném 
konsenzu prohlašují, že ujednání v dodatku č. 5 se budou vztahovat i k období od 1. 1. 2021 do nabytí 
platnosti a účinnosti dodatku č. 5.  
 
2.  
Smluvní strany se dohodly, že příkazce bezodkladně po uzavření dodatku č. 5 jej odešle spolu s příkazní 
smlouvou k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku č. 5 spolu s příkazní 
smlouvou příkazce bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.  
 
3.  
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 5 spolu s příkazní smlouvou zveřejněn ani do 
tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem dodatek č. 5 zrušen od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.  
 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 5 ani příkazní smlouvy nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 
 
5. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 5 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svým podpisem. 

 
6. 
Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.  
 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů: 
uzavření  dodatku č. 5 příkazní smlouvy (Provozování veřejných pohřebišť)  bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva města Pardubic č. Z/        /2020 ze dne ……..2020. 
 
 
V Pardubicích dne ..................................  V Pardubicích dne .................................. 
 
 
Za příkazce      Za příkazníka 
 
 
 
.................................................................             ................................................................. 
Ing. Martin Charvát     Ing. Petr Beneš 
primátor města                   předseda představenstva 
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       …………………………………………………………… 
       Ing. Aleš Kopecký 
       místopředseda představenstva 
       
 


