Zápis z jednání výboru Společnosti přátel ZŠ Pardubice-Polabiny III
(dále jen „SPZŠ“) ze dne 21. 5. 2019
Přítomno 29 zástupců tříd z celkového počtu 30 (viz prezenční listina), tj. účast 97 %.
V souladu s čl. 12 stanov SPZŠ byl výbor schopen se usnášet.
Na začátku jednání SPZŠ byla představena nová účetní SPZŠ – paní Alena Bečková. Pracuje jako mzdová
účetní pro ZŠ Pardubice – Polabiny III a pro další pardubické školy.
1) Informace ředitele školy Františka Němce
Provozní záležitosti
 V červnu 2019 by měla být zahájena rekonstrukce školní jídelny a kuchyně – předání staveniště je
plánováno na 15. 6. 2019. Náhradní stravování bude zajištěno dovozem jídel od externího
dodavatele (1 jídlo, bez polévky), výdej jídel bude probíhat v malé tělocvičně na jednorázové
nádobí, žáci si budou nosit vlastní příbory. Podoba náhradního stravování byla projednána se
zástupci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje. Cena obědů bude zachována, případný
rozdíl doplatí zřizovatel školy. Rekonstrukce je plánována na 5 měsíců.
 V souvislosti s rekonstrukcí jídelny a kuchyně bude ve dnech 26. - 28. 6. a 2. - 6. 9. 2019 ředitelské
volno. S ohledem na to, že rekonstrukce zasáhne i do vstupních prostor školy, nebude v uvedených
dnech fungovat ani školní družina.
 Byla dokončena rekonstrukce velké tělocvičny. Ve středovém kruhu je nově logo školy, ve
spolupráci s BK Pardubice byla získána dotace na stahovací koše na minibasketbal.
 Během letních prázdnin budou z vlastních prostředků školy pokračovat výměny vnitřních dveří ve
škole a oprava části plotu.
 Na rok 2020 je plánována rekonstrukce školního hřiště.
 Ve dnech 3. - 4. 4. proběhly zápisy do 1. tříd, naplněny byly 3 třídy.
 Proběhlo výběrové řízení do matematické/přírodovědné třídy, do které ve školním roce 2019/20
nastoupí 30 žáků, včetně 6 žáků z jiných škol.
 Ve školním roce 2019/20 bude otevřeno 8 oddělení školní družiny pro žáky 1. - 3. tříd.
Připravované akce
 27. - 31. 5. výlet žáků 7., 8. a 9. tříd do Londýna.
 28. 5. proběhne ve škole okresní kolo Pythagoriády.
 6. 6. proběhne dětský den v DDM Alfa, dopoledne pro 1. třídy, odpoledne pro školní družinu, od 16
hodin vystoupí žáci školy.
 11. 6. se zástupci školy zúčastní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže speciálních škol.
 13. 6. se na školním hřišti bude konat Odpoledne plné her.
 14. 6. vystoupí žáci školy na prostranství před školou v rámci kulturní akce Zrcadlo umění.
 17. 6. proběhne zasedání pedagogické rady.
 19. 6. se v aule Univerzity Pardubice od 19 hodin uskuteční slavnostní vyřazení žáků 9. tříd.
 19. - 21. 6. proběhnou poslední (nesoutěžní) sběrová rána.
 25. 6. budou předána vysvědčení.
 9. 9. začne nový školní rok.
K dotazům zástupců tříd (odpovídal ředitel školy)
 Ředitel školy vyzval zástupce tříd, aby se s problémy s aplikací Bakalář obraceli na zástupkyni
ředitele pí Svobodovou.
 Výpadek malé tělocvičny při výuce tělesné výchovy související s rekonstrukcí školní kuchyně a
jídelny lze řešit pouze přesunutím výuky na venkovní hřiště. V případě nepříznivého počasí, lze
tělesnou výchovu realizovat např. formou seznamování se s pravidly sportovních her.
 S výjimkou matematické/přírodovědné třídy nebylo k datu jednání výboru SPZŠ vyřešeno, kdo bude
třídním učitelem v 6. třídách; v matematické/přírodovědné třídě bude třídní učitelkou pí Sochorová.
 Pokud nemůže výuku v konkrétní vyučovací hodině vést příslušný vyučující, výuku vede jiný
pedagog formou suplování. Pokud to není možné a jedná se o první, nebo poslední vyučovací hodinu
v daném dni, může být vyučovací hodina zrušena.

2) Informace předsedy výboru Jana Břízy
Finanční prostředky SPZŠ
 ke dni 19. 5. 2019 na účtu SPZŠ bylo 136.171,14 Kč
 ke dni 19. 5. 2019 bylo pokladně u ředitele školy 21.309 Kč
Hospodaření SPZŠ za rok 2018
Předseda výboru seznámil přítomné zástupce tříd s výsledky hospodaření SPZŠ za rok 2018:
Stav k 1. 1. 2018
Účet 52.682,14 Kč

Pokladna

698 Kč

Celkem

53.380 Kč

Stav k 31. 12. 2018
Účet 133.097,14 Kč

Pokladna

71.085 Kč

Celkem

204.182,14 Kč

Příjmy za rok 2018
 členské příspěvky
189.300 Kč
 další
109.368 Kč
(sběr, dotace na Odpoledne s roboty, výnos z akcí – společenský večer, Odpoledne plné her...)
Celkem
298.866 Kč
Výdaje za rok 2018
Plánované
Realizované

154.000 Kč
147.866 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2018

150.802 Kč

Přítomní zástupci tříd po seznámení s výše uvedenými výsledky hospodaření SZPŠ za rok 2018 hlasovali o
jeho schválení. Pro předložený návrh se vyslovili všichni přítomní zástupci tříd (29), nikdo nehlasoval proti,
ani se nikdo nezdržel hlasování. Výsledky hospodaření za rok 2018 byly schváleny.
Rozpočet a výše členských příspěvků na rok 2019
Předseda výboru seznámil přítomné zástupce tříd návrhem rozpočtu SPZŠ na rok 2019:
Stav hospodaření k 1. 1. 2019
Účet 133.097,14 Kč
Pokladna

71.085 Kč

Předpokládané příjmy v roce 2019
 členské příspěvky (při výši 150 Kč)
 další
Celkem

90.000 Kč
70.000 Kč
160.000 Kč

Celkem

204.182,14 Kč

Návrh výdajů na rok 2019
Příspěvek na sportovní vybavení školy
109.000 Kč
 údržba a obnova venkovních sportovišť
41.140 Kč
 pořízení světelné tabule do velké tělocvičny
26.080 Kč
 znak školy na palubovku tělocvičny a úprava nářaďovny
21.780 Kč
 příspěvek na pořízení stahovacích košů na minibasketbal
20.000 Kč
Příspěvek na lyžařské výcviky a školy v přírodě
75.000 Kč
Odměny žákům a podpora účasti žáků v soutěžích
60.000 Kč
Příspěvky na školní akce
20.000 Kč
(zápis do 1. tříd, Odpoledne plné her, Den Země, Noc s Andersenem, Polabinská trojka, …)
Náklady na vedení účetnictví
6.000 Kč
Celkem
270.000 Kč

Přítomní zástupci tříd hlasovali o výši členských příspěvků na rok 2019. Pro předložený návrh se vyslovili
všichni přítomní zástupci tříd (29), nikdo nehlasoval proti, ani se nikdo nezdržel hlasování. Výše členských
příspěvků na rok 2019 – 150 Kč – byla schválena
Přítomní zástupci tříd po seznámení s výše uvedeným návrhem rozpočtu SZPŠ hlasovali jeho o schválení.
Pro předložený návrh se vyslovili všichni přítomní zástupci tříd (29), nikdo nehlasoval proti, ani se nikdo
nezdržel hlasování. Návrh rozpočtu SPZŠ na rok 2019 byl schválen.

Další jednání výboru SPZŠ se uskuteční v listopadu 2019.

V Pardubicích, 21. 5. 2019

Mgr. Jan Bříza
předseda výboru

