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Magistrát města Pardubic 

Odbor školství, kultury a sportu |  Oddělení školství 

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

 

 

 

Z Á P I S 
 
 
 

z jednání komise pro výchovu a vzdělávání dne 26. ledna 2022 

 
 
 

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

Program:    

1) Výroční zpráva o činnosti KVV za rok 2021 
2) Oceňování pedagogů za rok 2021 
3) Investiční záměr ke zvyšování kapacit mateřských škol na území města – návrh přístavby MŠ 

Kamarád 
 

V zápise jsou jména uváděna bez titulů. 
 

Jednání komise se uskutečnilo on-line prostřednictvím TEAMSU. Zahájil František Němec v 16:00 hod., 
informoval o bodech programu.   

 

1.)  Výroční zpráva o činnosti Komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2021 
 

Návrh Výroční zprávy vč. přehledu účasti na zasedáních KVV za rok 2021 je přílohou č. 1 a č. 2 

tohoto zápisu. 
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Předložený návrh: Komise souhlasí s návrhem Výroční zprávy Komise pro výchovu a vzdělávání za 

rok 2021 v předloženém znění. Žádný ze členů nemá připomínky. 

Hlasování:   PRO -  9 členů,    PROTI – 0 členů,   ZDRŽEL SE – nikdo 

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

Výroční zpráva Komise pro východu a vzdělávání za rok 2020 bude předložena Radě města Pardubic ke 

schválení dne 1.3. 2021. 

2.) Oceňování nejlepších pedagogů za rok 2021 
 

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

25.3.2022.  

V případě příznivého vývoje koronavirové pandemie bude oceňování probíhat ve Východočeském 

divadle Pardubice. Pedagogickým pracovníkům bude představena hra Normální debil 2. 

Komise projednávala 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.) 

 

Předložený návrh: Komise souhlasí se zachováním stávajících kritérii pro nominaci pedagogického 

pracovníka v předloženém znění. 

Hlasování:   PRO -  9 členů,    PROTI – 0 členů,   ZDRŽEL SE – nikdo 

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

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

své návrhy pro ocenění jejich pedagogického pracovníka. 

Všechny návrhy na ocenění pedagoga budou následně tajemnicí komise zaslány členům KVV k on-line 

hlasování.  

Každý z členů komise vybere maximálně 5 pedagogů, kteří by měli být oceněni, přičemž se komise 

shodla, že v návrhu na ocenění mají být zastoupeni pedagogové z různých oblastí vzdělávání (ZŠ, MŠ, 

DDM, ZUŠ, ZZ).  
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Pedagogům budou přiděleny body podle toho, kolik členů komise je mělo ve svém výběru (1 bod = 1 

hlas).  

Na KVV (23.2.2022) bude členům komise předložen konečný návrh na 7 NEJ pedagogů za rok 2021, 

podle počtu získaných hlasů/bodů.  

 

3.) Investiční záměr ke zvyšování kapacit mateřských škol na území města – návrh přístavby 
MŠ Kamarád 
 

Pan náměstek seznámil členy komise s projektovou dokumentaci přístavby k současnému objektu MŠ 
Kamarád a vyzval členy komise k doporučení RmP pokračovat v přípravě dalších stupňů projektové 
dokumentace až po provedení stavby a předložení investičního záměru zastupitelstvu města. 

Na základě 100% naplněnosti kapacit v mateřských školách a s ohledem na budoucí výstavbu v 
Pardubicích byl ze strany OŠKS byl zpracován projektový záměr na „Zvyšování kapacit mateřských škol 
na území města“, který byl schválen Radou města Pardubic dne 15.3.2021 (usn. č. R/5384/2021).   

Dne 26.4.2021 (usn. č. R/5667/2021) byla schválena Identifikační listina projektu.   

Současný dvojpodlažní objekt mateřské školy Kamarád, ulice Teplého čp. 2100, se nachází v prostoru 
městského arboreta na sídlišti Dukla v Pardubicích. V severní části objekt navazuje na ulici Teplého, 
poměrně frekventovanou komunikaci, která odděluje kultivovanou výstavbu sídliště Dukla od 
průmyslové zóny s velmi periferním charakterem zástavby. Budova je využívána pro děti předškolního 
věku od 3 do 6/7 let. Mateřská škola, která v roce 2011 prošla přestavbou s rozšířením původního 
objektu, má v současné době celkem 4 třídy s kapacitou 104 dětí.  

Cílem stavebních úprav je přístavba k současnému objektu s navýšením kapacity o 100 dětí, ve věku od 
3 do 6/7 let. Přístavba má být bezbariérová, provedená v energeticky pasivním standardu.  

Předložený návrh: Komise bere na vědomí návrh přístavby MŠ Kamarád o 100 míst a doporučuje 

radě města pokračovat v přípravě dalších stupňů projektové dokumentace až 

po provedení stavby a předložení investičního záměru zastupitelstvu města. 

Hlasování:   PRO -  9 členů,    PROTI – 0 členů,   ZDRŽEL SE – nikdo 

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

 

 

Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání: 23.2.2022 v 15:30 hod 

Program:  

• Schválení navržených kandidátů na ocenění nejlepších pedagogických pracovníků škol a 

školských zařízení. 

• Akční plán pro oblast školství 
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Členové KVV se domluvili ještě na datu další schůzky KVV a to dne 9.3.2022 

Program: 

• Vyhodnocení žádostí o dotace na celoroční činnost spolků a organizací podporujících výchovu a 

vzdělávání dětí a mládeže, jednorázové akce a spolkovou činnost dospělých 

• Změna spádovosti ve školských obvodech 

 

 

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

 

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

   

Světlana Divecká ………………………………………….. 

 

 

Příloha č.1: Výroční zpráva o činnosti Komise pro výchovu a vzdělávání za rok 2021. 

Příloha č.2: Přehled účasti členů na zasedáních KVV za rok 2021 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      


