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Zápis z jednání 5. sch ůze  
Školské rady při Základní škole Pardubice – Polabiny, Npor. Eliáše 344 
konané dne 8.10.2007. 

Přítomni: 
Miloš Král      Jaroslava Horáková 
Bc. Ladislav Hloušek     Mgr. Jan Sýkora 
Anna Krajíčková 

Omluveni: 
PhDr. Stanislav Pelcák 

Hosté: 
Mgr. František Němec – ředitel školy 

Program jednání: 
1. Projednání a schválení  výroční zprávy 
2. Projednání a schválení zprávy o hospodaření 
3. Informace o provozu a rekonstrukcích školy 

Závěry z jednání: 
Ad. 1. 
Kopii výroční zprávy obdržel každý z členů předem, společně s pozvánkou na schůzi. 
Mgr. Němec upozornil na některé nové body ve výroční zprávě – např. úspěchy žáků ve 
sportovních a jiných soutěžích, nadprůměrné výsledky evaluace Cermat, zařazení 
Minimálního preventivního programu „Škola bez drog“ do výroční zprávy, atd. 
 
Usnesení: Všichni přítomní členové Školské rady výroční zprávu schválili, bez připomínek. 
 
Ad. 2. 
Nejpodstatnější změnou, týkající se hospodaření školy, je zařazení školy do pásma krajských 
normativů pro školy s počtem od 153 do 754 žáků (škola má k 30.9. 2007 747 žáků). Z toho 
vyplývá přiřazení vyšších finančních prostředků na žáka, i na mzdy pro zaměstnance pro 
školní rok 2007 / 2008. 
 
Usnesení: Všichni přítomní členové Školské rady zprávu o hospodaření schválili, bez 
připomínek. 
 
Ad. 3. 
Různé 

- Výhledově, podle počtu žáků školy, se počítá s utlumením provozu v budově 
v Mozartově ulici. 

- O prázdninách proběhly velké kompletní rekonstrukce: 
o počítačové učebny č. 1 
o knihovny / studovny 
o cvičné kuchyně. 

- Od září se opět podařilo zajistit provoz kantýny. 
- Škola pořádá 1. ročník burzy dětských sportovních potřeb. 
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- Škola pracuje na své prezentaci na veřejnosti např.: 
o na výstavě „Naše dítě“ 
o taneční vystoupení dětí na polabinské pouti. 

- I v letošním roce začaly pracovat zájmové kroužky, pořádané školou. 
- Dále probíhají sběrové akce (papír, plasty). 
- Škola se snaží získat finanční prostředky z grantů vypsaných Pardubickým krajem 

(vloni škola získala učební pomůcky za 45000,- Kč). 
 
 
 
 
 
Zapsal: Mgr. Jan Sýkora       8.10.2007 


