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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 28.dubna 2021 

 
 
 

Přítomni:  Petr Grulich 
                            Filip Petr 
                            Alena Stehnová 
                            Alena Suková 
  Světlana Divecká 
  Jiří Knoll 
  František Němec 
  Alice Paurová                             
                            Ivana Böhmová 
Omluveni:         Roman Harmat 
                            David Kollert 
                            Jaroslav Pakosta - host za KHK 
 
Olga Havlíková – vedoucí oddělení školství 
Dana Šťásková – tajemnice komise pro výchovu a vzdělávání 
 
V zápise jsou jména uváděna bez titulů. 
 
Program: 
 

• Oceňování úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a studentů středních škol pro 
rok 2021   

• Hlasování KVV 
 

Jednání komise se uskutečnilo on-line prostřednictvím TEAMSU. Zahájil František Němec v 15:00 hod., 
informoval o bodech programu.   

1) Oceňování úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a studentů středních 
škol pro rok 2021 
 

Na základě informací od paní Petridesové z DDM ALFA a pana Hořeňovského z DDM BETA o průběhu 

organizace olympiád a soutěží, kdy se v letošním roce změnil způsob financování a na svoji činnost v rámci 

těchto olympiád již nepřiděluje finance jednotlivých DDM kraj, ale žádají samotné DDM; a kdy fyzikální 

olympiáda spolu s matematickou, budou probíhat teprve v květnu 2021, bylo předsedou komise 

navrženo a ostatní členové KVV s tím souhlasili, kontaktovat ředitele základních škol, nižšího gymnázia, 
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ZUŠ a středních škol se žádostí o zasláni nominací svých úspěšných žáků a studentů začátkem školního 

roku (9/2021). Oslovení ředitelů s žádostí o zaslání nominací svých úspěšných žáků provede tajemnice 

komise. 

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

2020, kdy byla pravidla z důvodu epidemie na KVV 16.9.2020 upravována.  Bylo v důsledku 

koronavirových opatření, kdy neproběhly všechna plánovaná kola soutěží, doplněna kritéria o umístění 

až do 1. místa v okresní úrovni ve všech soutěžích pro základní školy, nižší gymnázia a ZUŠ. Členové komise 

se shodli v zachování kritérií pro hodnocení úspěšných žáků ZŠ, nižšího gymnázia a ZUŠ z roku 2020. 

Členové komise souhlasili i se zachováním kritérií pro oceňování studentů středních škol, platných ze dne 

11.9.2019. 

Kritéria pro hodnocení úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia, ZUŠ a 
studentů středních škol pro rok 2020 

 
Žáci základních škol, nižšího gymnázia a ZUŠ jsou hodnoceni: 

a) za úspěchy v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT typu A a B, které vyhlašuje  

a financuje MŠMT v daném školním roce; 

b) za výjimečné úspěchy v ostatních soutěžích okresního, krajského, celostátního a 

mezinárodního charakteru; 

c) za úspěchy v ústředních kolech v uměleckých soutěžích; 

d) za činnost prospěšnou pro znevýhodněné spolužáky, kamarády - tzv. Cena fair play; 

e) za společensky prospěšný zlepšovací vynález.   

 
1. Žáci základních škol a nižšího gymnázia jsou hodnoceni: 

a) vědomostní a umělecké soutěže: 

- za umístění na 1. místě v okresním kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v krajském kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v ústředním kole /celorepublikové, mezinárodní/. 

b) sportovní soutěže a olympiády: 

- za umístění na 1. místě v okresním kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v krajském kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v ústředním kole /celorepublikové, mezinárodní/. 

2. Žáci základních uměleckých škol jsou hodnoceni: 

- za umístění na 1. místě v okresním kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v krajském kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v ústředním kole /celorepublikové, mezinárodní/. 

Pro vyhodnocení se započítává umístění ve vyšší soutěži. Např. pokud se žák umístí ve stejné soutěži 

v krajském i ústředním kole, bude oceněn za nejlepší výsledek.  
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Studenti středních škol jsou hodnoceni: 

a) za úspěchy v soutěžích uvedených ve Věstníku MŠMT typu A a B, které vyhlašuje  

a financuje MŠMT v daném školním roce; 

b) za výjimečné úspěchy v ostatních soutěžích krajského, celostátního a mezinárodního 

charakteru; 

c) za činnost prospěšnou pro znevýhodněné spolužáky, kamarády - tzv. Cena fair play; 

d) za společensky prospěšný zlepšovací vynález.   

 
Studenti středních škol jsou hodnoceni: 

- za umístění na 1. místě v krajském kole; 

- za umístění na 1. – 3. místě v ústředním kole /celorepublikové, mezinárodní/. 

Pro vyhodnocení se započítává umístění ve vyšší soutěži. Např. pokud se student umístí ve stejné 

soutěži v krajském i ústředním kole, bude oceněn za nejlepší výsledek.     

 

Poté, co tajemnice komise shromáždí nominace úspěšných žáků a studentů (září 2021), budou členy 

komise diskutovány případné změny vzhledem k částce finančního rozpočtu na tuto akci. 

 

2. Hlasování KVV 

Proběhla diskuse členů komise na téma způsobu hlasování členů KVV v době on-line setkání KVV a využití 

možností TEAMSU. Výsledkem diskuse bylo setrvání ve stávajícím režimu hlasování s využitím jak 

hlasování při on-line schůzce, tak možnosti per rollam hlasování, dle aktuální domluvy členů komise 

s předsedou komise. 

Další termín jednání komise pro výchovu a vzdělávání: 

2.6.2021 v 15 hodin (bude upřesněno, zda on-line nebo již prezenčně) 

Program: 

• Dotace na letní táborovou činnost  

 

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

 

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

Světlana Divecká ………………………………………….. 


