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Magistrát města Pardubic 

Odbor školství, kultury a sportu  |  Oddělení školství 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 

 

 

Z Á P I S 
 
 
 

z jednání komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu dne 11. prosince 2023 

 
 
 

Přítomni:         František Němec 
                           Hana Navrátilová 
                           Jakub Bednář 
              Pavlína Parchanská 
              Irena Tužinská 
                           Marcela Nováčková 
              Jan Franc 
              Alena Holická 
              Martin Fiala 
                           Eva Malinová 
                           Jiří Knoll 
 Omluveni:       Alexander Prokop   
                           Ludmila Zvěřinová 
                           Milan Randák 
                    
                 
Jakub Rychtecký – náměstek primátora 
Dana Šťásková – tajemnice komise pro výchovu a vzdělávání 
Petra Šnejdrová – ekonom OŠKS – správce dotací 
Ivana Liedermanová – vedoucí OŠKS 
 
 
Program: 

• Výroční zpráva za rok 2022 

• Oceňování pedagogů za rok 2022 

• Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu adaptačních skupin 

• Ostatní 
 

 
V zápise jsou jména uváděna bez titulů. 

Jednání komise zahájil František Němec, předseda komise, ve 15:30 hod., informoval o bodech programu.  
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1.) Výroční zpráva o činnosti Komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2022 
 

Členové komise byli seznámeni s činností komise za rok 2022, kdy předseda František Němec přečetl 

Výroční zprávu Komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2022. Výroční zpráva za rok 2022 byla předložena 

RmP dne 3.10.2022 č. usnesení R/8893/2022. 

 

      2.) Oceňování nejlepších pedagogů za rok 2022 
 

KVVR byl představen termín oceňování pedagogů ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM a zdravotnických zařízení a to 

24.3.2023 ve Východočeském divadle Pardubice. Členům komise byl předsedou komise představen 

koncept oceňování včetně kritérií pro nominace pedagogického pracovníka. 

Komise projednala stávající kritéria pro nominaci pedagogického pracovníka. 

 

 Ocenění budou pedagogickým pracovníkům udělena za: 

1. Za přínos pro inovaci a kreativitu výchovy a vzdělávání a za zvýšení kvality v této oblasti. 

2. Za mimořádný čin. 

3. Za dlouhodobější vedení olympiád a soutěží, ve kterých žáci školy dosahují úspěchů 
v celostátních a ústředních kolech. 

4. Organizování aktivit pro děti, kterými pak reprezentují činnost školy (zřizovatele) při 
významných událostech, akcích. (Intenzivní a dlouhodobá iniciativa reprezentující činnost 
školy.) 

 
Úkol: tajemnice osloví ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Pardubice, aby zaslali své 

návrhy pro ocenění jejich pedagogického pracovníka. 

Předložený návrh: 

Komise souhlasí se zachováním stávajících kritérií pro nominaci pedagogického pracovníka 

v předloženém znění. 

Hlasování:      PRO -  11 členů,      PROTI – 0 členů,      ZDRŽEL SE – nikdo 

Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (11/11) a byl přijat. 

Po domluvě tajemnice s předsedou komise, budou všechny návrhy na ocenění pedagoga následně 

tajemnicí komise zaslány členům KVVR k on-line hlasování.  

Každý z členů komise vybere maximálně 5 pedagogů, kteří by měli být oceněni, přičemž v návrhu na 

ocenění mají být zastoupeni pedagogové z různých oblastí vzdělávání (ZŠ, MŠ, DDM, ZUŠ, ZZ).  
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Pedagogům budou přiděleny body podle toho, kolik členů komise je mělo ve svém výběru (1 bod = 1 hlas).  

Na KVV (22.2.2023) bude členům komise předložen konečný návrh na 7 NEJ pedagogů za rok 2022, podle 

počtu získaných hlasů/bodů.  

3.) Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu adaptačních skupin 

Náměstek Jakub Rychtecký informoval členy komise, že dne 6. 1. 2023 podal žadatel Levínek Olešnice z.s. 

žádost o poskytnutí individuální dotace z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných 

aktivit ve výši 480.000 Kč na podporu projektu „Ukrajina – nájem“. Žadatel Levínek Olešnice, z.s. ve své 

žádosti o poskytnutí individuální dotace uvádí, že má v pronájmu nebytové prostory v DDM Beta a ABC 

klubu v Pardubicích za účelem provozování adaptačních skupin zřízených pro děti z Ukrajiny. Tyto skupiny 

navštěvuje celkem 80 dětí ve věku od 1 do 16 let. Obsazování skupin funguje v koordinaci s evidencí 

neumístěných dětí na OŠKS. Žadatel žádá o poskytnutí individuální dotace na úhradu nákladů 

souvisejících s pronájmem užívaných nebytových prostor. Celkové náklady na provoz adaptačních skupin 

v období od 9.1.2023 do 30.6.2023 činí 4.180.000 Kč, přičemž 1.000.000 Kč činí nájemné. 

Spolek Levínek realizuje adaptační skupiny s finanční podporou z dotačního programu MŠMT. Podmínky 

dotace na období září – prosinec 2022: 

https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-

ukrajiny-zari-prosinec-2022/ 

Podmínky dotace na období leden – červen 2023:  

https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-

ukrajiny-leden-cerven-2023/ 

Z důvodu nastavení dotačních podmínek v roce 2023 žádá spolek Levínek o podporu statutárního města 

Pardubice, a to:  

a) Bezúročnou půjčku na předfinancování činnosti od 8.1. 2023 do doby, než bude zaslána spolku 

dotace. Dle podmínek dotace se nepředpokládá dříve než v březnu 2023. 

b) Dofinancování nákladů na nájemné, se kterými dotace nepočítá (předpokládá realizaci adaptační 

skupiny ve vlastních prostorách) ve výši 480 tis. Kč (leden – červen 2023). 

Členům komise bylo již dne 6.1.2023 zasláno k prostudování: žádost o poskytnutí individuální dotace, 

podrobný popis projektu, finanční rozpočet projektu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o individuální žádost o poskytnutí dotace, členové KVVR projekt bodově 

nehodnotí, pouze jejich stanovisko bude předloženo dne 18.1.2023 Radě a Zastupitelstvu města ke 

schválení. 

Finanční prostředky v Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit budou o 

schválenou částku navýšeny z rozpočtu statutárního města Pardubice. Současně alokovaných prostředků 

v dotačním programu se tedy poskytnutí dotace nedotkne.  

https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari-prosinec-2022/
https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-zari-prosinec-2022/
https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-leden-cerven-2023/
https://www.edu.cz/vyhlaseni-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-leden-cerven-2023/
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Předložený návrh: 

Komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu doporučuje Radě a Zastupitelstvu města Pardubic ke 

schválení individuální dotaci z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích a prorodinných aktivit 

ve výši 480.000 Kč žadateli Levínek Olešnice z.s., IČ 07753764, se sídlem Olešnice 13, 503 51 na podporu 

projektu „Ukrajina – nájem“. 

Hlasování:      PRO -  10 členů,      PROTI – 0 členů,      ZDRŽEL SE – 1 člen 

Se shora uvedeným návrhem souhlasila nadpoloviční většina členů komise (10/11) a byl přijat. 

4.) Ostatní 

Náměstek Jakub Rychtecký informoval členy komise o rozpočtu statutárního města Pardubic na rok 2023. 

 

Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání: 22. února v 15:30 hod. 

 

Program:  

• Schválení navržených kandidátů na ocenění nejlepších pedagogických pracovníků škol a školských 

zařízení. 

• Návrh akčního plánu školství podle Strategie na rok 2023. 

 

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

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

  Hana Navrátilová ………………………………………….. 


