Zápis z jednání výboru Společnosti přátel ZŠ Pardubice-Polabiny III
(dále jen „SPZŠ“) ze dne 14.3.2017
Přítomni: 9 zástupců tříd z 28 (viz prezenční listina) - 32% účast.
1) Informace ředitele školy Františka Němce
 V minulém školním roce se škola zúčastnila celostátního prověřování znalostí žáků
organizovaném ČŠI - výsledky jsou dostupné na školním webu. V letošním školním roce
budou prověřovány 9. ročníky (Čj, Aj, Př) a v rámci srovnávacích testů od firmy Kalibro také
3. a 7. ročníky (M, Čj, Aj).
 Ve škole probíhá sbírka školních potřeb pro Klokánek - kontaktní osobou je pí. uč. Pelcáková.
 Dne 20.5.2017 v dopoledních hodinách proběhne první ročník běhu Polabinská trojka - akce
je pořádána ve spolupráci s Oblastní charitou Pardubice.
 Dne 31.3.2017 proběhne Den otevřených dveří pro žáky MŠ a jejich rodiče - v jeho rámci si
bude možné prohlédnout první stupeň školy a navštívit koncert Polabinských píšťalek
v tělocvičně.
 Od 3.4. do 30.6.2017 bude školní kuchyně vařit pouze jeden druh oběda denně - škola bude
vařit obědy i pro gymnázium Mozartova, kde bude probíhat rekonstrukce kuchyně.
 Dne 21.4.2017 pořádá škola akci Den země, v jejímž rámci proběhne soutěž o neoblíbenějšího
domácího mazlíčka. Výstava domácích mazlíčků v tělocvičně bude přístupná veřejnosti.
 Dne 27.4.2017 od 14.00 hodin proběhnou přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou
matematiky a přírodních předmětů.
 Na konci května se uskuteční zájezd pro žáky 8. a 9. tříd do Švédska.
2) Informace předsedy výboru Pavla Krátkého
 K 13.3.2017 činil zůstatek na bankovním účtu SPZŠ 141 106,14 Kč. V této částce není ještě
započítán výnos ze sběrového rána v únoru (cca 26 tis. Kč) a výnos za Společenského večera
(cca 9 tis. Kč).
 Od začátku roku 2017 hospodaří SPZŠ podle rozpočtu z minulého roku. Toto rozpočtové
provizorium potrvá až do schválení nového rozpočtu.
 Na příštím jednání výboru SPZŠ bychom měli schválit hospodářský výsledek SPZŠ za rok
2016, rozpočet na rok 2017 a výši členských příspěvků na školní rok 2017-2018. Prosím o
maximální účast.

V Pardubicích, 14.3.2017

Ing. Mgr. Pavel Krátký
předseda výboru
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