
       
         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 :  14.1.2019,  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. Informace ředitelky školy  

3. Čerpání  rozpočtu SPŠM na školní rok 2018/2019  
4. Lokace lyžařského kurzu  
5. Závěr  

 

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 22 třídních delegátů -  výbor SPŠM 
je usnášeníschopný. 
Schůze výboru SPŠM se zúčastnili dva hosté – Martina Thumsová – ředitelka školy, Lenka 
Hůrková – zástupkyně ředitelky školy.  
 

2. Informace ředitelky školy  

- V týdnu od 14. do 18. ledna 2019 proběhnou konzultace žák-rodič-učitel. Pololetní 
konzultace jsou určeny pro všechny žáky. Rodiče budou na termín konzultace pozváni 
třídními učiteli. 

- 24.1.2019 bude ukončeno hodnocení žáků za 1. pololetí. Výsledky hodnocení budou k 
dispozici ve Škole OnLine. Po tomto termínu mohou rodiče/zákonní zástupci žáka požádat 
o komisionální přezkoušení. Na žádost rodičů/zákonných zástupců může být žáku vydáno 
slovní hodnocení a to i pouze na vybrané předměty. 

- Paní zástupkyně Hůrková informovala o zapojení tříd 5.A, 5.B, 5.C a 6.A do akce Koniklec 
(zaštiťuje Magistrát hl. m. Prahy).  

- Paní ředitelka srdečně zve všechny rodiče na masopust, který se bude konat 5.3.2019. 
V průběhu dne budou pro rodiče připraveny programy jednotlivých tříd, v jídelně bude 
možnost si vychutnat připravené speciality. 

- Škola nabízí doučování: matematika pro žáky 6.-7. tříd, český jazyk pro žáky 1. stupně, 
angličtina pro žáky 1. i 2. stupně. Vyučující vytipovali dle studijních výsledků žáky, pro které 
by byl program vhodný (o možnosti doučování byli informování rodiče/zákonní zástupci 
žáků), ostatní zájemci se mohou přihlásit u paní zástupkyně Benešové. 

- Škola nabízí přípravu k přijímacím zkouškám žákům 9. tříd. Informace jim podají paní 
učitelka Šmídová a pan učitel Jung. 

- ŠVP 2020 a 2021: Letos jedou děti do Hotelu Kořínek naposledy. Paní ředitelka dostala tip 
na hotel Rohan, bohužel v objektu není dostatek pokojů s vlastním sociálním zařízením. 
Aktuálně je v jednání hotel Medlov (Nové Město na Moravě). Paní ředitelka žádá rodiče, 
aby se jí ozvali s případnými dalšími návrhy. Objekt musí mít kapacitu cca 150 osob, sociální 
zařízení na pokoji (případně společné pro max. 2 pokoje). 

 



       
3. Čerpání  rozpočtu SPŠM na školní rok 2018/2019  

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

4. Lokace lyžařského kurzu  
Na základě informace uvedeném v minulém zápise z jednání SPŠM, Ing. Vozábal poukázal na 
to, že cena za lyžařský kurz může být pro jistou skupinu rodičů nedosažitelná  a může tak dojít 
k sociální selekci. Lyžařského kurzu by se mělo zúčastnit co nejvíce žáků ze třídy, nejen 
z důvodu výuky lyžovaní, ale také z důvodu stmelení kolektivu. Navrhl proto vedení školy, zda 
by nebylo vhodné provést průzkum/anketu mezi rodiči v 6. třídách, zda by upřednostnili 
levnější lyžařský kurz v ČR či dražší v zahraničí.  Demokraticky by se tím rozhodlo a dle výsledků 
ankety by byl zvolen další postup (s dostatečným předstihem vytipován a rezervován 
objekt,…).  
K zjišťování zájmu rodičů o lyžařský kurz ředitelka školy uvedla, že informace z tohoto 
průzkumu by musely být spojeny s platbou za kurz. Rodiče často mění svá rozhodnutí podle 
aktuální situace a ani závazná přihláška není zavazující. 
 

V následné diskuzi byly položeny dotazy na vedení školy. Nap. proč je nutné jezdit v top sezóně 
(v termínech jarních prázdnin ostatních okresů), kdy jsou nejdražší ubytování a skipasy a fronty 
na vleky. Paní ředitelka vysvětlila, že lednový termín není vhodný z důvodu uzavírání klasifikace 
a v březnových termínech není jistota sněhu. 

 
5. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 17:50 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 1. dubna 2019 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) 
 

 


