Příloha návrhu usn. č. 1
Magistrát města Pardubic
Odbor školství, kultury a sportu | Oddělení školství
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

Komise pro výchovu a vzdělávání při Radě města Pardubic za rok 2020

Předseda komise:
Místopředsedkyně komise:
Tajemnice komise:
Členové komise:

František Němec
Světlana Divecká
Dana Šťásková
Petr Grulich
Roman Harmat
Jiří Knoll
David Kollert
Alice Paurová
Filip Petr
Alena Stehnová
Alena Suková
Ivana Böhmová

Člen s hlasem poradním:
Jitka Hladká, zástupce Rady seniorů
Jaroslav Pakosta, zástupce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
Poznámka: Jména jsou uváděna bez titulů.

V roce 2020 se uskutečnilo 7 jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (dále jen komise). Komise dne
7.10.2020 a 11.11.2020 se uskutečnily z důvodu vyhlášeného 4. a 5. stupně PES on-line prostřednictvím
Microsoft Teams. Účast členů při jednáních je uvedena v příloze č.1 této výroční zprávy.
Komise projednávala žádosti o poskytnutí dotací z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích
aktivit (dále také PPVVA). Dotace byly použity na financování celoroční činnosti organizací podporující
výchovu a vzdělávání dětí a mládeže (21 žádostí), jednorázové akce (15 žádostí), k podpoře spolkové
činnosti dospělých (14 žádostí), dále na pořádání letních táborů (55 žádostí) a na příměstské tábory
v rámci Sportovního parku Pardubice (6 žádostí).
Z důvodu nepříznivé situace související
s epidemiologickým vývojem v ČR nebylo 11 projektu realizováno.
Žádosti, které splnily věcné, formální a obsahová kritéria, byly bodově hodnoceny a návrh dotací byl
předložen Radě a Zastupitelstvu města Pardubic ke schválení. Žádosti o poskytnutí dotací byly
projednávány dle schváleného časového harmonogramu a v souladu s Pravidly pro poskytování dotací
z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit.
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Čerpání prostředků z Programu podpory volnočasových a vzdělávacích aktivit v roce 2020:
Sta v k 1. 1. 2020

2 292 400 Kč

Dotace na celoroční činnost dětí a mládeže, jednorázové akce a spolkovou činnost dospělých
doporučené RmP ke schválení
Dotace na celoroční činnost dětí a mládeže,jednorázové akce a spolkovou činnost dospělých
doporučené ZmP ke schválení
Převod zůstatku PPVVA z roku 2019
Pronájem Východočeského divadla Pardubice pro účely oceňování pedagogů (zaplaceno na rok
2021)
Individuální dotace Památník Lidice
Dotační kolo na podporu letní táborové činnosti (květen 2020)

828 000 Kč

1 464 400 Kč

599 000 Kč

865 400 Kč

322 000 Kč

1 187 400 Kč

72 000 Kč

1 115 400 Kč

30 000 Kč
890 005 Kč

1 085 400 Kč
195 395 Kč

Komise připravila v dubnu 2020 u příležitosti Dne učitelů ocenění pedagogických pracovníků základních
škol, mateřských škol, domů dětí a mládeže a základních uměleckých škol. Veřejné předávání ocenění ve
Východočeském divadle Pardubice bylo z důvodu nepříznivého vývoje koronavirové situace zrušeno a
předávání ocenění 7 pedagogickým pracovníkům a 2 ředitelům se uskutečnilo v prosinci 2020
v prostorách historického sálu radnice. Jako každý rok byla předána cena náměstka Mgr. Jakuba
Rychteckého.
V říjnu 2020 byla členy komise schválena nová kritéria pro hodnocení žáků základních škol, nižšího
gymnázia a ZUŠ. V kategorii základních škol a nižšího gymnázia bylo nominováno 201 žáků z toho předem
stanoveným podmínkám vyhovovaly nominace 102 žáků. U středních škol bylo nominováno 111
studentů, z toho předem stanoveným podmínkám vyhovovaly nominace 69 studentů.
Komise v průběhu roku také projednávala, vyjadřovala se k předloženým návrhům a doporučovala ke
schválení orgánům města např.:
•
•

strategický dokument: Strategie školství Pardubic 2030,
konkursní řízení na ředitele MŠ (8 konkurzů), ZŠ (4 konkurzy), DDM (1 konkurz), ZUŠ (1 konkurz).

Podle obsahu projednávaných bodů se jednání komise zúčastňovali náměstek primátora Mgr. Jakub
Rychtecký, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Ivana Liedermanová, pracovnice OŠKS oddělení
ekonomického Ing. Petra Šnejdrová.
Předseda komise zastupoval komisi na jednáních s představiteli vedení města a účastnil se spolu
s náměstkem Mgr. Jakubem Rychteckým předávání ocenění pedagogickým pracovníkům.
Členové komise měli před jednáními k dispozici písemné materiály týkající se projednávaných bodů.
Jednání probíhala za aktivní účasti členů.
Výroční zpráva byla předložena a schválena komisí pro výchovu a vzdělání dne 20.1.2021.

V Pardubicích dne 20.1.2021

Mgr. František Němec
předseda komise pro výchovu a vzdělávání
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