Zápis z jednání výboru Společnosti přátel ZŠ Pardubice-Polabiny III
(dále jen „SPZŠ“) ze dne 19. 11. 2019
Přítomno 23 zástupců tříd z celkového počtu 30 (viz prezenční listina), tj. účast 77 %.
V souladu s čl. 12 stanov SPZŠ byl výbor schopen se usnášet.
1) Informace ředitele školy Františka Němce
Provozní záležitosti
 Kapacita školy je naplněna. Škola má 800 žáků ve 30 třídách. Otevřeno je 9 oddělení školní družiny.
 Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny byla zahájena až na začátku října, ačkoli původní termín
předání staveniště byl naplánován na 15. 6. 2019. Předání kuchyně a jídelny do užívání po
dokončení stavebních úprav je plánováno na konec února 2020. Výdej jídel probíhá v malé
tělocvičně. Dodávky stravy zajišťuje mensa pardubické univerzity, která tuto zakázku vysoutěžila ve
výběrovém řízení. Ze strany školy jsou obědy doplňovány o další stravu (ovoce, mléčné produkty).
V této souvislosti upozornil ředitel školy na nevhodné nakládání žáků s těmito doplňky – plýtvání,
házení apod. Dále ředitel školy upozornil na opakované zapomínání příborů žáky – k dispozici jsou
sice jednorázové plastové příbory, ale škola je musí nakupovat, což přináší další finanční náklady.
 Po dokončení rekonstrukce kuchyně a jídelny škola přejde na nový systém objednávání a výdeje
strany od společnosti Z-Ware s.r.o. Systém bude kompatibilní s Pardubickou kartou. Pro
zaměstnance školy bude navíc využíván jako docházkový systém. Pro žáky se změní jen internetové
stránky pro objednávání/odhlašování stravy.
 Byla dokončena instalace košů na minibasketbal ve velké tělocvičně.
 Od ledna 2020 bude školy využívat čipový systém společnosti Bellhop pro vyzvedávání dětí ze
školní družiny (bližší informace byly zveřejněny na webu školy). Na dotaz člena výboru, ohledně
možnosti zapůjčovat čipy proti kauci místo jejich nákupu rodiči, ředitel školy odpověděl, že na
doporučení dodatavele systému a po konzultaci s dalšími školami, které tento systém využívají,
budou čipy prodávány po 100 Kč za kus.
 Ředitel školy požádal členy výboru, aby ve třídách tlumočili jeho žádost o vyplnění dotazníku
zveřejněného na webu školy. Dotazníkové šetření zadal Magistrát města Pardubice v souvislosti s
přípravou nové koncepce vzdělávání pro mateřské a základní školy, jejichž je zřizovatelem.
Dotazník již vyplňovali zaměstnanci školy a žáci 5. - 9. tříd. Náměty/poznámky/připomínky nad
rámec dotazníku je možné zasílat řediteli školy, popř. pí Liedermanové nebo pí Havlíkové z Odboru
školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubice.
 Ředitel školy dále požádal členy výboru, aby ve třídách tlumočili ve třídách žádost, aby nevjížděli
při přivážení dětí do školy a při jejich vyzvedávání po vyučování do areálu školy. Prostory jsou
určeny pro parkování zaměstnanců školy. Provoz v nich je navíc komplikován probíhajícími
stavebními pracemi.
 Stávka na škole neproběhla, ve školských odborech jsou organizování pouze správní zaměstnanci
školy. Ředitel školy v této souvislosti vyjádřil pochopení pro požadavky školských odborů nejen
finanční povahy (zvýšení platů), ale zejména pro požadavky systémové a koncepční.
 Mezi 102 žáky pardubických škol oceněnými za úspěchy v krajských, celostátních a mezinárodních
soutěžích bylo 7 žáků Základní školy Polabiny 3.
Připravované akce
 Žáci školy se v rámci dětského parlamentu dohodli, že uspořádají úklid okolí školy. Dále žáci 9. tříd
uspořádají akce pro žáky 1. tříd. Pod patronací dětského parlamentu také proběhne soutěž o nejlepší
vánoční výzdobu tříd.
 V pátek 29. 11. proběhne od 17 hodin rozsvěcení vánočního stromu na prostranství před poštou v
Polabinách 2, v jehož rámci vystoupí i žáci školy.
 Den otevřených dveří proběhne až po dokončení rekonstrukce školní jidelny a kuchyně.
 V sobotu 7. 3. 2020 se bude konat společenský večer školy v restauraci U Starého slona (v
Polabinách – na Pergole).
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K dotazům zástupců tříd (odpovídal ředitel školy)
 Nákup, resp. zapůjčování čipových karet – viz výše.
 Jak se vybírají učebnice? V některých předmětech se žáci neučí podle učebnic. Ředitel školy uvedl,
že učebnice vybírají pedagogové pro konkrétní předměty. Jejich ne/využívání je potřeba konzultovat
s příslušným pedagogem. Je třeba vzít v úvahu také to, že se obsah učebnic nemusí vždy shodovat se
školním vzdělávacím programem. Může také docházet k probírání látky mimo rámec konkrétní
učebnice.
 Z jakých finančních prostředků se platí sešity a další pomůcky, které se žákům nakupují
prostředictvím školy? Je možné, že by je dostali i žáci, kteří za ně nezaplatili? A mohou se placených
akcí školy účastnit i žáci, kteří za ně neplatí? Ředitel školy uvedl, že žáci prostřednictvím školy
nakupované sešity, resp. pomůcky nedostanou, pokud za ně nezaplatí. S dodavatelem je dohodnut
zpětný odběr nevydaných sešitů, resp. pomůcek. Pokud žáci nezaplatí za konkrétní akce (výlety,
divadlo, kino), tak se takových akcí neúčastní a zůstávají ve škole. V případě „sociálně slabých“ jsou
škole poskytovány finanční prostředky příslušným úřadem a tomu je jejich čerpání vykazováno.
2) Informace předsedy výboru Jana Břízy
Finanční prostředky SPZŠ
 ke dni 19. 11. 2019 na účtu SPZŠ bylo 90.531,14 Kč
 na podzim 2019 bylo na členských příspěvcích vybráno 99.053 Kč.
 za sběr bylo v roce 2019 získáno 75.276 Kč.
Hospodaření SPZŠ za rok 2019 a rozpočet na rok 2020
Na březnovém jednání výboru předloží předseda výboru zprávu o výsledcích hospodaření SPZŠ za rok 2019,
návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh výše členských příspěvků na rok 2020. V této souvislosti požádal členy
výboru, aby případné návrhy na čerpání prostředků SZPŠ adresovali jemu (briza6@atlas.cz) nebo řediteli
školy (f.nemec@zspol3.cz).

Další jednání výboru SPZŠ se uskuteční 19. 3. 2010.

V Pardubicích, 19. 11. 2019

Mgr. Jan Bříza
předseda výboru
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