
ŽIJEME KVALITNÍM ŠKOLSTVÍM PRO NAŠE DĚTI
V  posledních letech se podařilo zvrátit trend úbytku obyvatel a  Pardubice naopak počtem obyvatel 
rostou. Je to ukazatel toho, že se v Pardubicích dobře žije. Pro nás to však samozřejmě znamená tlak 
na kvalitní infrastrukturu a systematické plánování rozvoje školství a jeho kapacit. Zajištění občanské 
vybavenosti a garance míst pro pardubické rodiny ve školách a školkách je pro nás absolutní priorita. 
Z našich dat víme, kde by město mohla v budoucnosti nejvíce tlačit bota. 

Co již pro kvalitnější školství děláme?
    Vytvořili jsme komplexní Strategii školství Pardubic 2030, která nám pomáhá naplnit naše vize. Těmi jsou 

nabídnout dětem i  jejich rodičům v našich školských zařízeních dostupné a kvalitní kapacity, špičkové 
podmínky pro vzdělávání, a to jak ve formě materiálního vybavení, tak kompetentních a motivovaných 
pedagogů, i atraktivní výuku odpovídající potřebám 21. století.

    Rozšířili jsme základní a mateřské školy o 400 nových míst pro naše děti. Vybudovali jsme například MŠ 
Svítkov, jelikož na tomto území byl prokazatelný nedostatek míst v  mateřinkách. Na Dubině jsme 
rekonstruovali budovu, v níž jsme následně otevřeli novou devítiletou základní školu Montessori.

    Úspěšně čerpáme dotace do škol. Přes 300 milionů korun jsme investovali do modernizace odborných 
učeben, vybavení našich základních škol a informačních technologií, s jejichž používáním se pedagogové 
v posledních letech velmi posouvají dopředu. 

    Ve spolupráci s řediteli škol a mateřinek jsme nastavili férová pravidla pro zápisy a zavedli jsme jejich 
elektronizaci. Pardubické děti v nich mají přednost před přespolními a v případě rovnosti bodů rozhoduje 
GPS vzdálenost.

    Za 55 milionů korun jsme kompletně zrekonstruovali sedm sportovních areálů škol, které jsme navíc 
otevřeli veřejnosti. Mimo výuku je ke sportu mohou využít všichni občané.

    Zapojili jsme rodiče, žáky i  zaměstnance do hodnocení a  zlepšování našeho školství prostřednictvím 
Strategie školství Pardubic. Jejich podněty a připomínky sledujeme a zpracováváme. 

    Pustili jsme se do vzdělávání pracovníků školních kuchyní. Řada vedoucích školních jídelen a kuchařek se 
účastnila projektu živého vaření a rozšiřují si obzory a dovednosti ve zdravé výživě a dietách. 

    Motivujeme a  podporujeme nadané a  talentované děti. Každoročně oceňujeme nejúspěšnější žáky 
a studenty z pardubických škol.

    Zvyšujeme bezpečí našich dětí ve školách. Do mateřských škol jsme pořídili přes 4500 reflexních vestiček, 
aby byly děti vidět.

    Rozšířili jsme síť školních psychologů, které financujeme z  rozpočtu města. Poskytli 4500 rozhovorů 
žákům a rodičům. Jejich důležitost se potvrdila mimo jiné v době koronavirové pandemie. 

Konkrétní kroky Žijeme Pardubice pro kvalitní školství
    Naším hlavní cílem je zajistit dostatečnou a kvalitní kapacitu v městem zřizovaných ZŠ (včetně školních družin) 

a MŠ pro naše pardubické děti. Postavíme novou základní školu v areálu Masarykových kasáren. Děti budou 
chodit do úplně nové moderní budovy s  kapacitou minimálně 540 míst a  s  veškerým potřebným zázemím. 
Vybudujeme také dvě nové školky s  kapacitou 175 míst, 100 míst přistavíme v  MŠ Kamarád v  ulici Teplého, 
druhou otevřeme v nové Trnové. V Pardubičkách navýšíme potřebnou kapacitu ZŠ i MŠ tím, že Základní škole 
Kyjevská přidáme přístavbu, která pojme vlastní stravovací provoz s  kuchyní, učebnami a  tělocvičnou se 
sportovištěm. Tím se uvolní prostor v mateřské škole, kde budeme moci otevřít o jednu třídu navíc.

    V Polabinách připravíme výstavbu nové Základní umělecké školy a uděláme maximum pro získání dotací 
na zahájení jejího provozu. Novou ZUŠku chceme postavit místo nynější budovy města, kterou nám vrátí 
škola Svítání, která si i  s  podporou města buduje nové zázemí v  centru. Novostavba ZUŠ by měla 
nabídnout výuku ve všech čtyřech vyučovaných oborech, a  to v  tanečním, hudebním, výtvarném 
a literárně-dramatickém, zároveň by měla přinést společenské prostory pro pořádání kulturních akcí. 



    Budeme pokračovat v systematické obnově a modernizaci školních stravovacích provozů a sportovních 
areálů, tělocvičen a  souvisejícího zázemí podle naší koncepce obnovy sportovišť. Postupně 
zrekonstruujeme sportovní areály ZŠ Polabiny  III npor. Eliáše a ZŠ Polabiny  II, projekčně připravíme ZŠ 
Svítkov a ZŠ Kyjevskou. Tato sportoviště v době mimo výuku budeme i nadále otevírat veřejnosti.

    Dále budeme vzdělávat vedoucí školních jídelen a kuchařky, abychom našim dětem připravovali nejen 
chutnou, ale i  zdravou a  vyváženou stravu. V  kurzu Živé vaření se pracovníci jídelen našich MŠ i  ZŠ 
dozvědí nejen o zdravé výživě a dietách, ale také o tom, jak správně sestavit jídelníček.

    Postupně zajistíme vnější konektivitu pro všechny městem zřizované základní školy, mateřské školy, 
domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, Ratolest a Lentilku.

    S přispěním dotací budeme dále investovat do vybavení škol moderní výpočetní a audiovizuální technikou, 
dokončíme odborné učebny na ZŠ Prodloužené, Waldorfské a Štefánikově.

    Zajistíme tolik potřebnou rekonstrukci kopule Hvězdárny barona Artura Krause včetně souvisejícího 
zázemí a technologií včetně dalekohledu. 

    Nabídneme nadstandardní vzdělávání zaměřené na přírodovědné a technické obory v nově vznikajících 
Centrálních polytechnických dílnách v Automatických mlýnech.

    Návaznost vzdělávání je pro nás důležitá, proto budeme podporovat vzájemnou spolupráci MŠ a ZŠ se 
středními školami a s Univerzitou Pardubice. Na základních školách také podpoříme kariérové poradenství 
pro optimální výběr budoucí profese.

    Rozhodně budeme dále motivovat děti, které na sobě chtějí pracovat, proto podpoříme nadané žáky, 
mladé sportovce a umělce.

    Sociálně znevýhodněným žákům pomocí dotací z projektů Women for Women a MPSV zaplatíme obědy, 
podpoříme je bezbariérovostí a podpůrnými programy doučování.

    V každé základní škole garantujeme pozice speciálního pedagoga a psychologa, kteří budou poskytovat 
služby nejen žákům, ale i rodičům.


