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 í s t o s c h ů z e : 15.6.2020, sídlo SPŠM
S v o l a v a t e l : Mgr. Jana Tichá, předsedkyně
P ř í t o m n i : viz Příloha 1 - Prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, vyplnění prezenční listiny
Informace ředitelky školy
Rozpočet SPŠM na školní rok 2019/2020
Dotazník spokojenosti
Závěr

Průběh jednaní:
1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny
Schůzi zahájila v 17:00 hod. předsedkyně SPŠM Jana Tichá.
13 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 18 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. Informace ředitelky školy
- Od 18.5. jsou všechny děti, které se chtěly účastnit prezenční výuky ve škole (vyjma 8.
ročníků)
- MŠMT povolilo fotografování tříd: termín 23.6.2020; děti, které jinak prezenční výuku ve
škole neabsolvují, mohou přijít, ale musí mít čestné prohlášení podepsané zákonným
zástupcem (info na webu školy); během fotografování budou dodrženy veškeré hygienické
předpisy; cena fotografie je 30,- Kč (je třeba uhradit v hotovosti nejpozději během
fotografování); fotografie se budou vyzvedávat v září, případně budou zaslány na adresu
trvalého bydliště.
- Předávání vysvědčení se bude konat, více info na webu školy.
- Informace k výuce on-line: škola nezvolila jen jeden učební nástroj, každá třída řeší dle
svých možností (Teams, Google, MS Office..) – není ideální stav, poučení z vývoje: od září
bude mít každý žák vlastní školní e-mail pro přístup do Google aplikací. Zde bude on-line
výuka pokračovat i v příštím školním roce pro děti nepřítomné ve škole (nemoc, lázně …).
- Lyžařský kurz proběhl v pořádku, nikdo z účastníků nebyl nakažen koronavirem. Středisko
Innerkrems bude škola pro lyžařský kurz využívat i nadále. Středisko je vhodné jak pro
začátečníky tak pro pokročilé, cenově je dostupné.
- Škola v přírodě musela být z důvodu pandemie zrušena, je potvrzena opce pro školní rok
2020/2021 do hotelu Medlov.
- Proběhl zápis do prvních ročníků pro školní rok 2020/2021. Nastoupí 75 dětí (25 dětí/třída).
Pokles počtu dětí je způsoben množstvím odkladů a nástupem dětí do soukromých škol.
3. Rozpočet SPŠM na školní rok 2019/2020
Aktuální čerpání rozpočtu je k dispozici na webových stránkách školy v sekci SPŠM.
a/ V rámci sociální výpomoci byl jednomu žadateli vyplacen příspěvek na lyžařský kurz.

Odsouhlasení výplaty, vč. její výše proběhlo on-line 6.-7.4.2020.
Hlasování se zúčastnilo 18 osob = 22 třídních delegátů.
Výsledek hlasování:
Souhlasím s poskytnutím příspěvku, výše příspěvku 1.500,- Kč: 6 delegátů
Souhlasím s poskytnutím příspěvku, výše příspěvku 2.000,- Kč: 4 delegáti
Souhlasím s poskytnutím příspěvku, výše příspěvku 3.000,- Kč: 12 delegátů
Nesouhlasím s poskytnutím příspěvku:
0 delegátů
Výsledky jednotlivých hlasů jsou uloženy u agendy SPŠM, v případě zájmu jsou k dispozici
k nahlédnutí.
b/ Paní ředitelka požádala o projednání změny účelu daru, viz darovací smlouva ze dne
13.2.2020, původně určeného na odměny z dohod o provedení práce a odvody (školní pobyty),
které ale nebylo možné vzhledem ke aktuální situace a tím zrušení ŠVP uskutečnit. Dar ve výši
80.000,- Kč byl částečně použit na OON pro LV ve výši 25.830,- Kč, zbylou částku 54.170,- Kč by
škola použila na nákup nábytku pro zlepšení školního prostředí.
Výsledek hlasování: pro: 18 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů
4. Dotazník spokojenosti
Žáci i jejich zákonní zástupci obdrží dotazník, ve kterém se budou moci vyjádřit k on-line výuce.
Informace budou využity ke zlepšení on-line výuky v příštím školním roce.
5. Závěr
Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 17:55 hod. ukončila.
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 7. září 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)

