
       

         Spolek přátel školy Mendelova (dále jen SPŠM")  
       Mendelova 550, 149 00 Praha 4 – Jižní Město 

 

Zápis  ze schůze výboru SPŠM 

D a t u m a  m ís t o sc h ůze :  30.5.2022,  sídlo SPŠM 

Sv o l av a t el :  Šárka Moťková, předsedkyně 

P ř í t om ni :  viz Příloha 1 - Prezenční listina  

P r og r am :  
 

1. Zahájeni, vyplnění prezenční listiny  

2. Čerpání rozpočtu SPŠM na školní rok 2021/2022  

3. Informace ředitelky školy  

4. Informace o podpoře na školní pobyty - ŠVP  

5. Žádost o schválení ředitelského volna  

6. Stravovací komise  

7. Závěr  

 

P r ů b ě h  j e d n a ní :  

1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny  

Schůzi zahájila v 17:00 hod. Šárka Moťková - předsedkyně SPŠM  
11 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 15 třídních delegátů, 1 x plná moc  -  
výbor SPŠM je usnášeníschopný. 
Schůze výboru SPŠM se zúčastnili dva hosté – Martina Thumsová – ředitelka školy, Jana 
Benešová – zástupkyně ředitelky školy.   
 

2. Čerpání rozpočtu SPŠM na školní rok 2021/2022 
Paní ředitelka požádala o převod finančních prostředků z rozpočtu SPŠM:  
3000,- Přelet nad Mendelkou  
Výsledek hlasování: pro: 16 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Částka bude převedena na účet školy na základě darovací smlouvy. 

 
Aktuální čerpání rozpočtu je k dispozici na webových stránkách školy v sekci Rodiče/SPŠM. 

   
 

3. Informace ředitelky školy  
ŠVP : místo pobytu – Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou horou, rozdělení turnusů -I. turnus 
1.-3- ročníky, II. turnus – 7.-9. ročníky, III. turnus 4.-6. ročníky, informace ohledně přesunu žáků 
na výlet, který se bude konat v rámci pobytu na ŠVP, všichni žáci pojedou autobusem 
s doprovodem 
Sběr papíru: vybrala se částka 3020,- 
Ukončení klasifikace žáků: 23.6.2022 v 10:00 bude ukončeno hodnocení žáků pro aktuální 
školní rok, po tomto termínu si rodič může požádat o komisionální přezkoušení žáka 

 

 



       

4. Informace o podpoře na školní pobyty – ŠVP  

Bylo vybráno celkem 15 žádostí – každému žadateli bude vyplaceno 1400, - po 

ukončení pobytů  

 

 

5. Žádost o schválení ředitelského volna dne 18.11.2022  

Paní ředitelka vznesla na přítomné delegáty tříd dotaz, týkající se případného 

schválení ředitelského volna v  pátek 18.11.2022, vzhledem k  tomu, že 17.11.2022 

bude státní svátek a ten připadá na čtvrtek.  

Předsedkyně SPŠM Šárka Moťková dala hlasovat a ředitelské volno bylo 

odhlasováno.  

9 delegátů PRO  

1 delegát PROTI  

1 delegát ZDRŽEN  

 

 

6. Stravovací komise  

Paní Šárka Moťková  vznesla žádost na přítomné delegáty, ohledně rozšíření členů 

stravovací komise z  řad rodičů dětí, které se stravují v  jídelně školy.  

Delegáti žádost přednesou rodičům  na zářijových třídních schůzkách.  

 

 

7. Závěr  

Šárka Moťková Výboru poděkovala za účast a schůzi v 17:40 hod. ukončila. Předběžné datum 

příští schůze výboru SPŠM se bude konat 5.9.2022. Vše ještě bude upřesněno na webu školy. 

 

 

Zapsala: Šárka Moťková 

 

Příloha 1: Listina přítomných schůze Třídních delegátů SPŠM (prezenční listina není z důvodu ochrany 

osobních údajů veřejnou, je uložena u předsedkyně SPŠM) 

 


