
Zápis z jednání výboru Společnosti p  ř  átel ZŠ Pardubice-Polabiny III
(dále jen „SPZŠ“) ze dne 20. 11. 2018

Přítomno 22 zástupců tříd z celkového počtu 30 (viz prezenční listina), tj. účast 73 %. 
V souladu s čl. 12 stanov SPZŠ byl výbor schopen se usnášet.

1) Informace ředitele školy Františka Němce

Charakteristika školy
 škola má ve školním roce 2018/19 786 žáků ve 30 třídách při kapacitě 800 žáků
 školní družina má ve školním roce 2018/19 9 oddělení
 chod školy zajišťujte 76 zaměstnanců

Rekonstrukce odborných učeben
 učebny jsou v provozu od 47. týdne, před dokončením je učebna výpočetní techniky
 zdržení rekonstrukce způsobily problémy s dodavatelem nábytku
 připojení učeben k internetu zajišťováno prostřednictvím magistrátu města Pardubice

Projekt Bakalář
 v  rámci  projektu  Bakalář  jsou  provozovány elektronické  žákovské  knížky,  třídní  knihy,

systém  hodnocení  žáků,  komunikace  vyučujících  s  rodiči,  systém  je  využíván  i  pro
zpracování statistických podkladů pro ministerstvo školství

 podněty zástupců tříd:
◦ bude možné zřídit oddělené přístupy pro rodiče a žáky?
◦ v mobilní aplikaci Bakalář  pro iOS jsou opakovaně doručována upozornění na nové

známky, oznámení, zprávy zadané do aplikace, ačkoli se uživatel již  s nimi seznámil

Sběrové dny
 v říjnu 2018 za sběr papíru a elektroniky získáno 25.050 Kč
 další sběrové dny proběhnou v lednu a na jaře 2019

Připravované akce
 29. 11. 2018 – Den otevřených dveří, vč. slavnostního rozsvícení vánočního stromu v areálu

školy
 30. 11. 2018 – přednáška p. Šušlíka,  účastníka 2. a 3. odboje,  v rámci projektu Příběhy

bezpráví
 30. 11. 2018 – rozsvěcení vánočního stromu v Polabinách 2, v jehož rámci vystoupí žáci

školy
 13. 12. 2018 – vystoupení žáků školy na vánočních trzích na Pernštýnském náměstí
 16. - 22. 2. 2019 – lyžařský výcvik 7. tříd (nově lze uhradit bezhotovostně)
 22. 2. 2019 – 12. společenský večer školy v restauraci na Palubě
 24. - 1. 3. 2019 – lyžařský výcvik 2. tříd (nově lze uhradit bezhotovostně)
 pokračuje  spolupráce  školy  s  BK  Pardubice  –  basketbalová  liga  škol,  projekt  Čteme  s

Beksou, nabídka zvýhodněného vstupného na utkání nejvyšší basketbalové soutěže mužů

Stížnost na váhu aktovek
 Česká školní inspekce řešila stížnost na váhu aktovek, resp. jejich obsahu
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 ředitel školy v této souvislosti požádal, aby se rodiče nejdřív obraceli na školu (třídní učitel,
ředitel či zástupce ředitele školy)

 učitelé poučí žáky a na třídních schůzkách i rodiče o rozsahu věcí, které mají žáci nosit v
aktovkách a které mají nechávat ve škole, resp. doma

Ředitelské volno
 je naplánováno na dny 6. – 7. 5. 2019, termín bude předložen k odsouhlasení školské radě a

zřizovateli školy

Projekty, kterých se škola účastní
 rekonstrukce odborných učeben – ITI – ve spolupráci se zřizovatelem školy – MmP

(učebny: školní dílna, přírodopis, chemie, fyzika, počítačové učebny 1,2,3, kabinet chemie)
 Šablony I. - klub deskových her, logických her, čtenářské kluby

finanční prostředky na zajištění speciálního pedagoga, logopeda
(projekt byl na 2 roky, končí v srpnu 2019)

 Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji – kroužky, doučování, výuka cizích jazyků, …
2 roky finanční  prostředky na  školního  psychologa,  další  finanční  prostředky na  školní
asistenty – ve škole pracují 3, další vzdělávání pro pedagogické pracovníky
(projekt byl na 3 roky, končí v srpnu 2019)  

 Šablony II. – projekt začne v září 2019 
vzdělávání  pro pedagogické pracovníky,  kroužky,  doučování,  ŠD, školní  asistenti,  školní
psycholog, speciální pedagog – logoped, …
projekt je v přípravě žádosti

 na  rok  2020 je  ve  spolupráci  s  magistrátem města  Pardubice  naplánována  rekonstrukce
školního hřiště, projekt v ceně asi 16.000.000 Kč

2) Informace předsedy výboru Jana Břízy

Finanční prostředky SPZŠ
 ke dni 20. 11. 2018 na účtu SPZŠ bylo 133.097,14 Kč
 v pokladně u ředitele školy 67.360 Kč, z této částky je 50.000 Kč určeno na příspěvky na

lyžařské výcviky a na odměny žákům (ocenění žáků školy, odměny za účast na soutěžích)
 v říjnu 2018 bylo na účet připsáno 25.050 Kč za sběr papíru a elektroniky a 10.000 Kč z

grantového projektu „Odpoledne s roboty“ – bude použito na výuku IT(programování)
 z výběru členských příspěvků bylo získáno 97.360 Kč

Další jednání výboru SPZŠ se uskuteční 19. 3. 2019 v 16.00 hodin.

V Pardubicích, 23. 11. 2018 Mgr. Jan Bříza
předseda výboru
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