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Výroční zpráva komise pro školství, kulturu, sport a mládež RMO Pardubice V o činnosti za 
rok 2020 

 
Dle znění Statutu komisí Rady městského obvodu Pardubice V a jednacího řádu komisí předkládá 
Místní komise pro školství, kulturu, sport a mládež, výroční zprávu o činnosti komise v roce 2020. 
  
V celém období 2020 pracovala Místní komise pro školství, kulturu, sport a mládež v počtu 7 členů 
bez jakýchkoliv změn. 
Členové komise v roce 2020: 
 

Ing. Milan Randák - předseda, milan.randak@seznam.cz 
Jan Štrych - jan.strych@gmail.com     
Mgr. Ilona Havlasová - ilonahavlasova@seznam.cz  
Pavel Studnička -, pa.studnicka@seznam.cz 
Mgr. Bc. Milan Barták- milan.bartak@waldorfpardubice.cz 
Petr Hemský- info@asportshemsky.cz 
Mgr. Pavlína Parchanská - paja.parchanska@seznam.cz  
Zuzana Šimková – tajemnice, zuzana.simkova@umo5.mmp.cz 
 
Zhodnocení práce komise: 
Komise pro školství, kulturu, sport a mládež se v roce 2020 sešla celkem šestkrát. Na svých jednáních 
se především zabývala hodnocením a přidělováním dotací na podporu činnosti mateřských a 
základních škol, a na podporu kulturních i sportovních akcí pořádaných v městském obvodě Pardubice 
V. Tento rok se také podílela na změně Směrnice č. 28/202020: zásady a program pro poskytování 
dotací z rozpočtu MO Pardubice V. Veškeré změny ve směrnici se týkají pouze ZŠ, MŠ a DDM sídlících 
nebo působících na území městského obvodu. 
 
Komise pro školství, kulturu, sport a mládež obdržela 56 podaných žádostí o dotaci. Celkem bylo 
podpořeno 54 projektů a 2 žádosti nebyly podpořeny. Komise pro školství, kulturu, sport a mládež 
hospodařila v roce 2020 s finanční částkou přidělenou na dotace ve výši 230 000,- Kč a v průběhu roku 
2020 vyčerpala ze svého rozpočtu částku 189 370,- Kč na podporu mateřský a základních škol, a na 
podporu kulturních akcí pořádaných v městském obvodě. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické 
situaci v ČR, a s tím spojená vládní opatření se některé projekty na které byla požádána dotace 
z rozpočtu MO Pardubice, nezrealizovaly. Vzhledem k této situaci se celkově podařilo zrealizovat 33 
projektů. 
 
Podporu získali především akce mateřských a základních škol:  

 
- MŠ Pardubice Jesničánky: 

- Kde domov můj 
- Přeskoč duhu 
- Veselé dýňování 
- Čas pohádek 
- Polytechnická výchova 
- Ekologie v naší MŠ    
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- MŠ Pardubice Motýlek 
  - Den dětí v MŠ Motýlek 

- Jen si vzpomeňme na hravé časy v MŠ Motýlek - pokračování tradice      
- Narozeninové radovánky MŠ Motýlek, aneb hrajeme si celý den se školkovým  
Motýlkem 

 
- MŠ Kamarád  

- Dětský karneval 
- Rozloučení s předškoláky 
- Svatomartinská jízda, slavnostní vystoupení 
- Vánoční zpívání 

 
- MŠ Dražkovice 

- Pardubice - Evropské město koně 
- Má vlast 

 
 - ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 

- Vybavení a reprezentace školního pěveckého sboru 
    

- ZŠ a MŠ A. Krause 
 - Zážitkový pobyt 

 
- Karkulka z.s. 

  - Zahradní slavnost 
 

Mezi kulturními a sportovními akcemi dotaci dostaly projekty:  
   

- TJ Tesla:  
- 14. ročník turnaje seniorů ve stolním tenisu 
 

- Hvězda Pardubice z.s.  
- Desítka hvězdy Pardubice + Lidový běh + Běh pro rodiče  
s dětmi a Dětský den 
- Pardubický atletický mítink 

  - Velká cena v hodu břemen 
- Mikulášský běh 

 
- Atletika bez bariér Pardubice z.s.: 

- Podpora sportovní přípravy handicapovaných dětí 
- PARDUBICE BEZ BARIÉR OPEN  
- Velká cena Pardubic a atletice vozíčkářů 

 
- Basketbalový klub Pardubice z.s.: 

- Soustředění mládežnických týmů BK Pardubice 
 

- Basketbalový klub Pardubice a.s.: 
  - Účast BK JIP Pardubice v evropském poháru Alpe Adria Cup sezoně 2020/2021 
 

- Sportovní Klub Dražkovice 
- Sportovní odpoledne a posvícenská zábava s tombolou       

 
 



 - Šumák z.s.: 
  - Mladí dobrovolníci 
 

- SKP – Centrum o.p.s.: 
- STOP dětské obezitě - hýbánky pro děti 
- Prosinec - Vánoce v azylovém domě 

 
  - Spolek pro podporu Waldorf. pedagogiky v Pardubicích z.s. 

- Klíč k pohádkám 
 

 

Členové školské komise se aktivně podíleli na akcích pořádaných městským obvodem Pardubice V, 
přípravou či aktivní účastí, také podávali návrhy na rozvoj programu péče o mládež a její volnočasové 
aktivity.  

 
 
Zapsala: Zuzana Šimková       
Ověřil: Ing. Milan Randák 

 
 
 
 
 
        


