
 

 

 

 

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 :  24.5.2021,  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 listiny  

2. ŠVP - Informace ředitelky školy  

3. Sociální výpomoc  

4. Rozpočet SPŠM na školní rok 2020/2021   

5. Vyhodnocení distanční výuky  

6. Závěr  

 

P r ů b ě h  j e d n a ní :  

1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny  

Schůzi zahájila v 16:00 hod. předsedkyně SPŠM Jana Tichá. 
20 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 25 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. ŠVP - Informace ředitelky školy  

- zájem o ŠVP ze strany žáků je veliký, cca 200 dětí/turnus (3 turnusy) 
- částka 4.400,- Kč/dítě byla nadhodnocena, přeplatek bude vrácen započtením 

s příspěvkem SPŠM pro školní rok 2021/2022 (žákům letošních 9. tříd bude přeplatek 
vyplacen v hotovosti) 

- každé dítě obdrží při nástupu na ŠVP dezinfekční gel (není nutné balit dětem s sebou 
vlastní) 

- rouška (nemusí být respirátor) jsou povinná ve společných prostorách (vč. autobusu) – 
opatření může být upraveno v souvislosti se změnou vládních nařízení pro 2./3. turnus  

- děti budou testovány před odjezdem (v případě výskytu pozitivity konkrétní dítě neodjíždí) 
a následně po 72 hodinách (v případě výskytu pozitivity rozhodne o opatřeních příslušná 
hygienická stanice) 

 
3. Sociální výpomoc  

Výbor obdržel 13 žádostí o poskytnutí příspěvku na školní pobyt (žádosti jsou neveřejnou 
přílohou zápisu ze schůze). 
3 žádosti byly vyřazeny z důvodu neuhrazeného příspěvku SPŠM za školní rok 2020/2021. 
U zbývajících 10  žádostí bylo kladné doporučení třídních učitelů/učitelek, všichni žadatelé mají 
zaplacené příspěvky SPŠM za školní rok 2020/2021. 
Výbor schválil příspěvek na školní pobyt ve výši 2.200,- Kč/dítě. Příspěvek bude vyplacen 10 



 

 

 

 

žadatelům. 
Celková částka vyplaceného příspěvku je 22.000,- Kč. (prostředky budou použity z rozpočtu na 
soc. výpomoc + 8.000,- Kč z plavání) 
Výsledek hlasování: pro: 25 přítomných, proti: 0 přítomných, zdrželo se: 0 přítomných 

 
 

4. Rozpočet SPŠM na školní rok 2020/2021 
Aktuální čerpání rozpočtu je k dispozici na webových stránkách školy v sekci SPŠM. 
Paní ředitelka požádala navýšení a výplatu částky na školní pobyty (ŠVP) o 40.000,- na 
celkových 120.000,- Kč – prostředky budou využity v rámci ŠVP na personální zajištění dozorů 
a nočních služeb.  
Navýšení prostředků proběhne v rámci rozpočtu přesunem 40.000,- Kč z plavání, které se 
v letošním roce neuskuteční a není možná náhrada v roce příštím.  
Výsledek hlasování: pro: 25 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů  
Částka bude převedena škole na základě darovací smlouvy. 
 
Paní ředitelka požádala výplatu částky na rozloučení s deváťáky v celkové výši 26.000,- Kč – 
prostředky budou využity v rámci rozloučení s žáky devátých ročníků (ročenky).  
Prostředky budou vyplaceny v rámci rozpočtu + přesunuty z plavání (13.505,- Kč) + přesunuty 
ze dne učitelů (4.300,- Kč). 
Výsledek hlasování: pro: 25 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů  
Částka bude převedena škole na základě darovací smlouvy. 
 
Nevyužité prostředky (8.495,-) na plavání jsou zatím ponechány v rozpočtu jako rezerva. 
Nevyužité prostředky (40.000,- Kč) na lyžařský kurz jsou zatím v rozpočtu ponechány pro 
případ, že by se v příštím roce podařilo navýšit kapacitu LK na dvojnásobek. 
 

5. Vyhodnocení distanční výuky  

Na podnět třídních delegátů požádá paní ředitelka žáky a rodiče/zákonné zástupce o vyjádření 
k distanční výuce. V rámci vyhodnocení se vedení školy zaměří na definování kritických bodů a 
jejich řešení. Se závěry vyhodnocení budou rodiče/zákonní zástupci seznámeni. 

 

6. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 17:00 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 14. června 2021 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) 

Příloha 2-11: Žádosti o sociální příspěvek na ŠVP 


