
       
         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 :  7.9.2020,  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. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře  

3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2020/2021  
4. Informace ředitelky školy  

5. Rozpočet SPŠM na školní rok 2020/2021   

6. Rekonstrukce varny 

7. Termíny schůzí Výboru SPŠM  

8. Závěr  

9.  

 

P r ů b ě h  j e d n a ní :  

1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny  

Schůzi zahájila v 17:00 hod. předsedkyně SPŠM Jana Tichá. 
20 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 26 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 Moťková – místopředseda, Daniela Vávrová – 
hospodář. 
Výsledek volby: všichni kandidáti byli jednomyslně schváleni do svých funkcí. 
Předseda: Jana Tichá  
Výsledek hlasování: pro: 25 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 1 přítomný třídní delegát 
Místopředseda: Šárka Hustolesová 
Výsledek hlasování: pro: 25 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 1 přítomný třídní delegát 
Hospodář: Daniela Vávrová 
Výsledek hlasování: pro: 25 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 1 přítomný třídní delegát 
 

3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2020/2021  
Rozpočet SPŠM na školní rok 2020/2021 byl schválen – schválený rozpočet je k dispozici na 
webových stránkách školy v sekci SPŠM. 
Výsledek hlasování: pro: 26 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 

 



       
4. Informace ředitelky školy  

- Všem žákům bude zřízen Google účet, jedná se o účet s doménou školy (zsmendelova.cz), 
tento účet budou žáci využívat pro distanční vzdělávání (v případě nepřítomnosti ve škole, 
např. z důvodu nemoci, pobytu v lázních atp.). Škola se rozhodla pro jednotný přístup 
sdílení vzdělávacích materiálů přes aplikace Google. Pro zřízení účtu je třeba souhlas 
zákonných zástupců, budou požádáni o udělení souhlasu v rámci třídních schůzek, 
případně individuálně. 
 

5. Rozpočet SPŠM na školní rok 2020/2021 
Aktuální čerpání rozpočtu je k dispozici na webových stránkách školy v sekci SPŠM. 
Paní ředitelka požádala vyplacení částky 80.000,- Kč určené v rozpočtu na výtvarné potřeby. 
Budou zakoupeny potřeby pro hodiny výtvarné výchovy pro školní rok 2020/2021.  
Výsledek hlasování: pro: 26 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů  
 
Částka bude převedena škole na základě darovací smlouvy. 

    
6. Rekonstrukce varny 

Host: Ing Voženílek (zástupce MČ Praha 11, odbor investic) 
Delegátům byly poskytnuty souhrnné informace k rekonstrukci varny, ty jsou k dispozici i na 
webu školy a na webu MČ Praha 11. 
Paní ředitelka zdůvodnila nutnost rekonstrukce, Ing. Voženílek zdůvodnil zpoždění 
rekonstrukce. Rekonstrukce proběhne v období 10 – 12/2020. Škola zajistí žákům náhradní 
stravování, aktuálně se zjišťují požadavky (stravování lze přihlásit i pouze na vybrané dny 
v týdnu). Dle zájmu o náhradní stavování budou nastavena opatření k zajištění hladkého 
průběhu stravování našich žáků v okolních školách (ZŠ K Milíčovu, ZŠ Květnového 
vítězství/Schulhoffova), žáky do škol vždy doprovází pedagog. Může dojít ke změně rozvrhů 
tříd. 
 

7. Termíny schůzí Výboru SPŠM  

Termíny schůzí Výboru SPŠM jsou k dispozici na webu školy. 
 

8. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 17:30 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 9. listopadu 2020 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) 
 

 


