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Zápis z jednání výboru Společnosti přátel ZŠ Pardubice-Polabiny III 

(dále jen „SPZŠ“) ze dne 21.11.2017 
 

Přítomni: 25 zástupců tříd z 29 (viz prezenční listina) - 86% účast. 

 

1) Informace ředitele školy Františka Němce 

 Škola má v současnosti 758 žáků a 29 tříd, 50 pedagogů a 28 správních zaměstnanců. Školní 

družina má 9 oddělení. 

 Ve škole působí nový psycholog Mgr. Eva Ulrychová. Konzultační doba je uvedená na 

stránkách školy. 

 Škola pokračuje projektu CCV, díky kterému může poskytovat bezplatné doučování a kroužky 

pod vedením pedagogů školy, vzdělávat pedagogy a financovat asistenty pedagoga a školního 

psychologa. 

 Škola pokračuje také v projektech Mléko do škol a Ovoce do škol. 

 Před začátkem školního roku došlo k výměně personálu ve školní jídelně. Z tohoto důvodu si 

nyní žáci nemohou vybírat oběd z více jídel. Vybrat si ze dvou obědů každý den bude možné 

opět od ledna 2018.  

 Na duben až květen 2018 se chystá rekonstrukce školní jídelny. O náhradním způsobu 

stravování během rekonstrukce budou rodiče včas informováni. 

 Dne 30.11.2017 od 15 do 18 hodin proběhne v areálu školy Den otevřených dveří. 

 Dne 1.12.2017 v 17 hodin se koná Rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Polabinách u 

pošty za účasti Flétnového sboru naší školy. 

 Dne 23.2.2018 od 19 h se uskuteční společenský večer v Restauraci Paluba. 

 V prosinci 2017 by měly být spuštěny nové internetové stránky školy. 

 

2) Informace předsedy výboru Pavla Krátkého 

 K 21.11.2017 byl zůstatek na bankovním účtu SPZŠ 52 582,14 Kč a v pokladně částka blížící 

se nule (přesný stav pokladny se nepodařilo před začátkem jednání zjistit). 

 Zůstatek na bankovním účtu již zahrnuje 28 766 Kč za poslední sběr, ale nezahrnuje členské 

příspěvky za školní rok 2017/2018. Tyto členské příspěvky začneme vybírat až 27.11.2017. 

 

3) Rozhodnutí o změně rozpočtu na rok 2017 

 Přítomní zástupci tříd hlasovali o návrhu změny rozpočtu na kalendářní rok 2017 v těchto 

položkách: 

- reklamní předměty školy - snížení částky o 4 400 Kč 25 600 Kč 

- podpora vydání knihy o npor. Eliáše - navýšení částky o 8 500 Kč   43 500 Kč 

- sportovní vybavení pro žáky školy - navýšení částky o 1 900 Kč   21 900 Kč 

- členství školy v Asociaci školních sportovních klubů - nová položka 2 000 Kč 

Pro předložený návrh se vyslovili všichni přítomní zástupci tříd, nikdo nehlasoval proti, ani se 

nikdo nezdržel hlasování. Návrh změny rozpočtu byl přijat. 

 

4) Volba předsedy výboru 

 Přítomní zástupci tříd v souladu s čl. 13 stanov SPZŠ hlasovali o návrhu, aby se novým 

předsedou výboru stal Mgr. Jan Bříza, nar. 19.3.1978, bytem Školská 228, 533 53 Pardubice. 

Pro předložený návrh hlasovalo 24 přítomných zástupců tříd, nikdo nehlasoval proti, jeden 

zástupce (Mgr. Jan Bříza) se zdržel hlasování. Novým předsedou výboru SPZŠ se stal Mgr. 

Jan Bříza. 

 

 

V Pardubicích, 21.11.2017 Ing. Mgr. Pavel Krátký 

 předseda výboru 


