
       

         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 :  16.1.2023,  sídlo SPŠM 

Sv o l av a t el :  Šárka Moťková, předsedkyně 

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

P r og r am :  
 

1. Zahájeni, vyplnění prezenční listiny  

2. Čerpání rozpočtu SPŠM na školní rok 2022/2023  

3. Informace ředitelky školy  

4. Závěr  

 

P r ů b ě h  j e d n a ní :  

1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny 

Schůzi zahájila v 17:00 hod. Šárka Moťková  
16 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 19 třídních delegátů -  výbor SPŠM 
je usnášeníschopný. 
Schůze výboru SPŠM se zúčastnili dva hosté – Martina Thumsová – ředitelka školy, Jana 
Benešová – zástupkyně ředitelky školy, Lenka Hůrková – zástupkyně ředitelky školy 
 

2. Čerpání rozpočtu SPŠM na školní rok 2022/2023 
Paní ředitelka požádala o převod finančních prostředků z rozpočtu SPŠM:  
140 000,- sportovní aktivity / 40 000,- lyžařský kurz, celkem 180 000,- Kč 
Výsledek hlasování: pro: 19 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Částka bude převedena na účet školy na základě darovací smlouvy. 

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

3. Informace ředitelky školy  
Lyžařský kurz: na lyžařský kurz je zcela zaplněn 
Masopust: dne 21.2.2023 proběhne v prostorách školy Masopust, program pro rodiče bude 
probíhat v 1. – 5. ročnících, ve školní jídelně bude poté zahájena masopustní zabíjačka (hody) 
Plavání: děti se budou dopravovat do bazénu městskou hromadnou dopravou, autobus, který 
děti svážel, již nebude využíván z důvodu vysoké ceny dopravce ( 1000,- na dítě ) 
Vyučování během lyžařského kurzu: sloučení dětí do tříd se týká jen žáků 7. ročníků 

 

4. Závěr  

Šárka Moťková Výboru poděkovala za účast a schůzi v 17:50 hod. ukončila. Příští schůze výboru 

SPŠM se bude konat 17.4. 2023 od 16:30 hod. v sídle SPŠM. 

Zapsala: Šárka Moťková 

Příloha 1: Listina přítomných schůze Třídních delegátů SPŠM (prezenční listina není z důvodu ochrany 

osobních údajů veřejnou, je uložena u předsedkyně SPŠM) 


