Zápis z jednání výboru Společnosti přátel ZŠ Pardubice-Polabiny III
(dále jen „SPZŠ“) ze dne 22. 5. 2018
Přítomno 24 zástupců tříd z celkového počtu 29 (viz prezenční listina), tj. účast 83 %.
V souladu s čl. 12 stanov SPZŠ byl výbor schopen se usnášet.
1) Informace ředitele školy Františka Němce
 Ve škole začaly práce v rámci projektu ITI – komplexní přestavba 7 odborných učeben, 1 kabinet,
včetně vybavení výpočetní technikou a s tím související zasíťování školy optickými kabely, nábytek
a pomůcky pro žáky.
 Z důvodu probíhajících stavebních prací dojde ke změně v organizaci školního roku. Vysvědčení
bude žákům předáno v úterý 26. 6. 2018. Následně bude ve dnech 27. - 29. 6. 2018 ředitelské volno.
Po tyto dny bude pro žáky navštěvující školní družinu tato v provozu v době od 7 do 15 hodin a také
pro ně bude vařit školní jídelna.
 Pedagogická rada z výše uvedených důvodů bude zasedat dne 19. 6. 2018.
 Další akce školy
o 11. - 15. 6. bude probíhat materiální sbírka pro děti a nemocné na Ukrajině
o 14. 6. od 15 hodin proběhne na hřišti školy Odpoledne plné her
o 15. 6. vystoupí žáci školy v 10 hodin před školou v rámci akce Zrcadlo umění
o 20. 6. sportovní den pro 1. stupeň, 21. 6. sportovní den pro 2. stupeň, 21. - 22. 6. sběrný den
(nezapočítává se do hodnocení tříd)
o 11. - 19. 8. bude v parku na Špici probíhat akce Sportovní park, žáci mohou zakoupit
dotované vstupní karty
 Školní rok 2018/2019 bude zahájen 3. 9. 2018.
 Proběhl zápis do 1. tříd, otevřeny budou tři 1. třídy, kapacita školy tak bude naplněna.
 Školní jídelna bude s ohledem na nemocnost personálu do konce školního roku 2017/18 vařit jen 1
jídlo. Škola má připravený projekt rekonstrukce školní jídelny, zahájení prací závisí na rozhodnutí
zřizovatele, tj. Magistrátu m. Pardubice o financování rekonstrukce (v r. 2018 neproběhne).
 Během letních prázdnin proběhne další fáze výměny termoregulačních ventilů na topení ve škole.
 Z vlastních prostředků školy bude pokračovat výměna vnitřních dveří na 1. stupni a dveří vedoucích
na školní hřiště.
 Po dokončení stavebních prací proběhne výmalba některých prostor školy.
2) Informace předsedy výboru Jana Břízy
 Přítomní zástupci tříd byli seznámeni s aktuálním stavem účtu SPZŠ. V květnu byly na účet SPŽS
připsány 21.610 Kč, do pokladny SPZŠ vedené u ředitele školy bylo předáno 30.000 Kč. Ke dni 21.
5. 2018 byla na účtu SPZŠ částka 94.382,14 Kč (po obou uvedených transakcích).
 Předseda výboru SPZŠ předložil návrh struktury a výše výdajů SPZŠ na rok 2018 v následující
podobě:
Příspěvek na lyžařské výcviky
25000
Příspěvek na školy v přírodě

50000

Odměny žákům (vč. odměn za sběr)

35000

Podpora účasti žáků školy v soutěžích

25000

Náklady na uspořádání akce Odpoledne plné her

10000

Vstupné do Východočeské galerie

5000

Materiální vybavení zápisu žáků do 1. ročníků

3000

Příspěvek na akci Noc s Andersenem

1000
Celkem

154000

 Předseda výboru SPZŠ dále předložil návrh výše členských příspěvků na rok 2018 ve výši 150 Kč.

3) Schválení rozpočtu a výše členských příspěvků na rok 2018
 Přítomní zástupci tříd po seznámení s výše uvedeným návrhem rozpočtu SZPŠ hlasovali jeho o
schválení. Pro předložený návrh se vyslovili všichni přítomní zástupci tříd (24), nikdo nehlasoval
proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Rozpočet SPZŠ na rok 2018 byl schválen.
 Přítomní zástupci tříd dále hlasovali o výši členských příspěvků na rok 2018. Pro předložený návrh se
vyslovili všichni přítomní zástupci tříd (24), nikdo nehlasoval proti, ani se nikdo nezdržel hlasování.
Výše členských příspěvků na rok 2018 – 150 Kč – byla schválena.

V Pardubicích, 23. 5. 2018

Mgr. Jan Bříza
předseda výboru

