
       
         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 :  9.9.2019,  sídlo SPŠM 

Sv o l av a t el :  Mgr. Jana Tichá, předsedkyně 

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

P r og r am :  
 

1. Zahájeni, vyplnění prezenční l istiny 

2. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře  

3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2018/2019  
4. Informace ředitelky školy   

5. Aplikace Škola online   

6. Ceny stravného ve školní jídelně  

7. Sešity s  pevnými deskami  

8. Školní hřiště  

9. Termíny schůzí Výboru SPŠM  

10. Závěr  

 

P r ů b ě h  j e d n a ní :  

1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny  

Schůzi zahájila v 19:00 hod. předsedkyně SPŠM Jana Tichá. 
19 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 24 třídních delegátů -  výbor SPŠM 
je usnášeníschopný. 
Schůze výboru SPŠM se zúčastnili tři hosté – Martina Thumsová – ředitelka školy, Jana 
Benešová - zástupkyně ředitelky školy, Lenka Hůrková – zástupkyně ředitelky školy.  
 

2. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře  

V souladu se stanovami SPŠM proběhla volba předsedy, místopředsedy a hospodáře.  
Kandidáti: Jana Tichá – předseda, Šárka Hustolesová – místopředseda, Daniela Vávrová – 
hospodář. 
Výsledek volby: všichni kandidáti byli jednomyslně schváleni do svých funkcí. 
Předseda: Jana Tichá  
Výsledek hlasování: pro: 23 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Místopředseda: Šárka Hustolesová 
Výsledek hlasování: pro: 23 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Hospodář: Daniela Vávrová 
Výsledek hlasování: pro: 23 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
 

3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2019/2020 
Rozpočet SPŠM na školní rok 2019/2020 byl schválen – schválený rozpočet je k dispozici na 
webových stránkách školy v sekci SPŠM. 
Výsledek hlasování: pro: 24 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 



       
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
 
 

4. Informace ředitelky školy  

- Škola bez mobilů: Možnosti používání mobilů ve škole (při hodině i o přestávkách) jsou 
výrazně omezeny. Žáci nebudou používat mobil v době pobytu ve škole (mohou ráno z 
šatny zavolat, že dorazily do školy, dále se rodičům ozvou, až budou školu opouštět. 
V nezbytně nutných případech mohou děti zatelefonovat rodičům o přestávce z vestibulu 
školy. O využívání mobilu ve vyučování rozhoduje učitel. 

- Školní pobyty v přírodě jsou pro tento školní rok plánovány na červen 2019 v hotelu 
Medlov na Vysočině. 

- Lyžařský kurz (8.-13.3.2020) v Innerkrems v Rakousku, určen je pro žáky 7. tříd, v případě 
volné kapacity i pro žáky 6.-9. tříd. Zúčastnit se může i úplný začátečník. Třídní delegáti se 
shodli na příspěvku SPŠM ve výši 40.000,- Kč, který zahrnuje permanentku na vleky a 
společný oběd poslední den kurzu. Podrobné informace obdrží děti prostřednictvím 
třídních učitelek co nejdříve. 

- Na webu školy jsou informace o organizaci školního roku vč. termínů prázdnin.  
    

5. Aplikace Škola online  

Na začátku školního roku došlo k vizuální změně aplikace, ovládání je i nadále intuitivní. 
V případě, že dítě nemá doma možnost přístupu do školy online, může využít počítač 
v knihovně školy. 
 

6. Ceny stravného ve školní jídelně  

Ceny stravného se od loňského roku nezměnily. Odstupňování cen pro jednotlivé věkové 
kategorie je dáno velikostí porce. 
 

7. Sešity s  pevnými deskami  

Požadavek učitelů na používání sešitů s tvrdými deskami (pouze ve vybraných předmětech, 
zejména ČJ) vychází ze záměru, aby si žáci vedli sešit kontinuálně po několik let a mohli zpětně 
nahlédnout v případě potřeby na již probrané učivo. 
 

8. Školní hřiště  

Byl vznesen požadavek na zpřístupnění školního hřiště veřejnosti, zejména o víkendech. Dle 
informací ředitelky školy je hřiště přístupné ve všední dny do 18:00 hod., správu zajišťuje 
pracovník školy. Mimo pracovní dobu není možné zajistit na hřišti správce. Zřizovatel 
neposkytuje příspěvek na správce hřiště, bez toho není možné hřiště veřejnosti otevřít, mohlo 
by docházet k jeho ničení.   

 
9. Termíny schůzí Výboru SPŠM  

Termíny schůzí Výboru SPŠM jsou k dispozici na webu školy. 
 

10. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 20:25 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 11. listopadu 2019 od 17:00 hod. v sídle SPŠM.  

 

 

Zapsala: Jana Tichá, předsedkyně 

 

Příloha 1: Listina přítomných schůze Třídních delegátů SPŠM 

(prezenční listina není z důvodu ochrany osobních údajů veřejnou, je uložena u předsedkyně 
SPŠM) 



       
 

 


