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Zápis z jednání výboru Společnosti přátel ZŠ Pardubice-Polabiny III 

(dále jen „SPZŠ“) ze dne 22.11.2016 
 

Přítomni: 25 zástupců tříd z 28 (viz prezenční listina) - 89% účast. 

 

1) Informace ředitele školy Františka Němce 

 Škola má v současnosti 728 žáků a 28 tříd, z toho 18 tříd na I. stupni a 10 tříd na II. stupni. 

Školní družina má 8 oddělení. 

 Ve škole působí nový psycholog Mgr. Lenka Šaurová. Konzultační doba je uvedená na 

stránkách školy. 

 Magistrát města Pardubic ocenil nejlepší žáky za školní rok 2015-2016. Bylo oceněno 5 žáků 

z naší ZŠ. 

 Zápis prvňáčků na školní rok 2017-2018 se bude konat až v měsíci dubnu 2017. 

 V létě proběhla úprava školního hřiště (nové herní prvky včetně herních prvků namalovaných 

na asfaltu, dopadové plochy). 

 Ve škole probíhá rekonstrukce elektrické instalace, která skončí někdy na jaře (přesný termín 

ještě není znám). Práce probíhají v odpoledních hodinách a o víkendech. 

 Od září letošního roku se škola stala partnerem projektu CCV, díky kterému může poskytovat 

bezplatné doučování a kroužky pod vedením pedagogů školy, vzdělávat pedagogy v rámci 

inkluze ve školství, mít asistenty pedagoga a psychologa na plný úvazek. 

 Projekt nových šablon bude určen na aktivity s dětmi mimo vyučování (např. čtenářský klub). 

 Pokud mají rodiče potíže s omlouváním svých dětí (nemohou se dovolat do školy), mohou 

poslat omluvenku do kanceláře školy na emailovou adresu zspol3@zspol3.cz - všechny 

emaily budou přečteny a předány příslušným učitelům. 

 Na přelomu května a června 2017 se škola pokusí připravit zájezd pro žáky do Švédska - 

odhadovaná cena je cca 6 500 Kč na žáka. 

 Dne 6.12.2016 od 15 do 18 hodin proběhne v areálu školy Den otevřených dveří se zajímavým 

programem a gulášem. 

 Dne 25.11.2016 od 17 hodin se koná Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Polabinách 

u pošty za účasti Flétnového sboru naší školy. 

 Dne 24.2.2017 se uskuteční 10. jubilejní společenský večer v Restauraci Paluba. Pokud by 

chtěl někdo přispět do tomboly, ať se obrátí na pana ředitele. 

 Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd se budou konat 

27.4.2017 od 14 hodin. 

 

2) Informace předsedy výboru Pavla Krátkého 

 K 22.11.2016 byl zůstatek na bankovním účtu SPZŠ 141 138,14 Kč a v pokladně cca 

40 000 Kč (přesný stav pokladny se nepodařilo před začátkem jednání zjistit) 

 Ke stejnému dni bylo vybráno na členských příspěvcích za školní rok 2016-2017 celkem 

94 320 Kč. Z toho 64 320 Kč bylo uloženo na účet, zbytek složen do pokladny. 

 

Dotazy a návrhy zástupců tříd k vedení školy 

 Monika Vinklárková navrhla, abychom odměňovali žáky školy dárkovým poukazem do 

knihkupectví, místo abychom jim dávali knihy, které nebudou číst. O návrhu se nehlasovalo, 

ale byl vyjádřen souhlas výboru i pana ředitele s tímto řešením. 

 

 

V Pardubicích, 22.11.2016 Ing. Mgr. Pavel Krátký 

 předseda výboru 
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