
Zápis z jednání výboru Společnosti p  ř  átel ZŠ Pardubice-Polabiny III
(dále jen „SPZŠ“) ze dne 19. 3. 2019

Přítomno 24 zástupců tříd z celkového počtu 30 (viz prezenční listina), tj. účast 80 %. 
V souladu s čl. 12 stanov SPZŠ byl výbor schopen se usnášet.

1) Informace ředitele školy Františka Němce

Provozní záležitosti
 v prosinci 2018 byla z dotace města Pardubic zakoupena gymnastická sada RinoGym
 29. 3. bude ve škole odstávka el. proudu, bude zajištěn studený oběd
 v  dubnu  2019  proběhne  rekonstrukce  velké  tělocvičny  (výměna  obložení,  renovace

podlahy),  ve  spolupráci  s  BK  Pardubice  budou  nainstalovány  stahovací  koše  na
minibasketbal

 3. - 4. 4. proběhne zápis do 1. tříd, škola otevře tři 1. třídy
 6. - 7. 5. bude ředitelské volno
 město Pardubice schválilo dotaci 30,5 milionu na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny,

rekonstrukce si vyžádá cca 4 měsíce, v řešení je náhradní stravování žáků (v jiných školách,
nebo dovoz jídla a výdej v náhradních prostorách), v případě zahájení prací v červnu 2019
připadá  v  úvahu  udělení  3  dnů  ředitelského  volna  na  konci  června,  a  případně  5  dnů
ředitelského volna v září na odložení začátku školního roku

 v roce 2020 má proběhnout celková rekonstrukce školního hřiště

Rekonstrukce odborných učeben (projekt ITI)
 odborné učebny jsou plně v provozu
 probíhají drobné dokončovací práce

Připravované akce
 29. 3. proběhne další ročníka akce Noc s Andersenem pro 4 třídy z 1. stupně, na programu

se budou podílet zástupci BK Pardubice
 26. 4. proběhne další ročník akce Den Země, tentokrát bez výstavy domácích mazlíčků (z

důvodu rekonstrukce velké tělocvičny), místo ní bude na pozemku školy výstava domácí
zvířeny

Úspěchy žáků školy
 postup do krajského kola Festivalu vědy a techniky a následný studijní pobyt 3 dvojic žáků

ve Francie
 3., 5. a 6. místo v okresním kole chemické olympiády a postup do krajského kola
 2., 4. a 5. místo v okresním kole olympiády v německém jazyce
 4. místo v okresním kole olympiády v anglickém jazyce
 3. a 5. místo v okresním kole matematické olympiády
 1. a 2. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce
 2. a 3. místo v rétorické soutěži Mistr slov
 1. a 2. místo v astronomické soutěži
 1. místo v šachové soutěži základních škol
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2) Informace předsedy výboru Jana Břízy

Finanční prostředky SPZŠ
 ke dni 19. 3. 2019 na účtu SPZŠ bylo 146.511,14 Kč
 v pokladně u ředitele školy cca 50.000 Kč
 v lednu 2019 bylo na účet připsáno 24.084 Kč za sběr papíru a elektroniky
 předseda výboru a ředitel školy vyzvali zástupce tříd k podání návrhů na možnost čerpání

prostředků  SZPŠ,  ředitel  školy  navrhl  pořízení  světelné  výsledkové  tabule  do
rekonstruované velké tělocvičny

 na květnovém jednání výboru SPZŠ předloží předseda výboru zprávu o hospodaření za rok
2018 a návrh  rozpočtu SPZŠ na rok 2019

 pí Vinklárková, která bezplatně (!) vede účetnictví SPZŠ, informovala, že ve konci školního
končí  jako  zástupce  třídy  (její  dcera  ukončí  školní  docházku),  bude  tedy  nutné  předat
účetnictví; variantami jsou předání jiné/mu účetní/mu z řad rodičů, nebo uzavření smlouvy s
externí/m účetní/m

Další jednání výboru SPZŠ se uskuteční 21. 5. 2019 v 16.00 hodin.

V Pardubicích, 19. 3. 2019 Mgr. Jan Bříza
předseda výboru
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