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Zápis  ze schůze výboru SPŠM 

D a t u m a  m ís t o sc h ůze :  1.4.2019,  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. Sběr starého papíru  
5. Masopust 
6. 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 tři hosté – Martina Thumsová – ředitelka školy, Lenka 
Hůrková – zástupkyně ředitelky školy, Jana Benešová – zástupkyně ředitelky školy. 
 

2. Informace ředitelky školy  

- V týdnu od 1. do 5. dubna 2019 se vrátíme o 100 let zpátky. Proběhne experimentální týden 
„škola před 100 lety“. 

- Paní ředitelka apeluje na rodiče, aby s dětmi probrali nutnost používání mobilních telefonů 
ve škole. Zejména děti 4. – 5. tříd využívají mobilní telefony nadměrně a to zejména pro 
hraní her. Zákaz používání mobilních telefonů je zakotven ve školním řádu, týká se však 
zákazu v době výuky. Děti ale používají telefon o přestávkách, při přemisťování do jiných 
místností v rámci přestávek, při čekání na oběd i v průběhu oběda. Na základě návrhu paní 
ředitelky bylo hlasováno třídními delegáty o zákazu používání mobilních telefonů ve školní 
jídelně v průběhu oběda a při čekání ve frontě na oběd.  
Výsledek hlasování: pro: 20 přítomných třídních delegátů, proti: 1 přítomný třídní delegát, 
zdrželo se:  1 přítomný třídní delegát. 
Paní ředitelka seznámí žáky i pracovníky školy o zákazu používání mobilních telefonů ve 
školní jídelně v průběhu oběda a při čekání ve frontě na oběd. 
Úplný zákaz používání mobilních telefonů ve škole (o přestávkách) je podmíněn změnou 
školního řádu. Tato změna musí být projednána Školskou radou. Třídní delegátu zjistí 
během třídních schůzek 8.4. názor rodičů na úplný zákaz používání mobilních telefonů ve 
škole. Na další schůzi výboru SPŠM 17.6.2019 bude projednán návrh SPŠM Školské radě o 
úplném zákazu mobilních telefonů ve škole. 

- Paní ředitelka informovala o průběhu lyžařského kurzu. LK proběhl v pořádku, 
lyžovat/showboardovat měly možnost všechny děti bez ohledu na úroveň umění 
lyžovat/snowboardovat. Pro příští rok navrhuje paní ředitelka stejnou lokaci, ale bez využití 



       
služeb cestovní kanceláře, čímž by bylo možné snížit cenu kurzu o cca 1.000,- Kč/dítě. 
Předpokládaná celková cena ve školním roce 2019/2020 je 8.990,- Kč (v ceně je zahrnuto: 
polopenze, cesta autobusem, pojištění, skipas, poslední společná večeře; v ceně není 
zahrnut oběd, který si děti samy kupují v průběhu lyžování za cca 7,-EUR/oběd). Zajištění 
bezlepkové stravy není problém. Je možnost požádat SPŠM o sociální příspěvek, je možno 
dohodnout splátkový kalendář. Třídní delegáti zejména letošních 5. a 6. tříd seznámí 
s informacemi o LK rodiče během třídních schůzek. 
Přeplatek (z podpory SPŠM na LK) ve výši 20 EUR bude vrácen na účet SPŠM. 

- Paní ředitelka informovala o nadcházející ŠVP. Informace o termínech a cenách byly 
uvedeny v bulletinu, přihlášky byly dětem rozdány, potvrdit účast je třeba do 9.4.2019. Na 
ŠVP je možné žádat o sociální příspěvek, žádosti musí být podány nejpozději s potvrzením 
účasti, tzn. 9.4.2019 (prostřednictvím TU, TD, ředitelce školy). Žádost musí být potvrzena 
TU. Třídní delegáti budou informovat rodiče na třídních schůzkách.  
Předsedkyně SPŠM J. Tichá zjistí ve spolupráci s paní ředitelkou počet žádostí a rozdělí 
částku určenou pro sociální výpomoc (14.000,- Kč + 10.987,- výdělek z masopustu + 20 EUR 
z LK) stejným dílem mezi potvrzené žádosti (bez ohledu na dobu trvání ŠVP). Bylo hlasováno 
o maximální částce podpory ve výši 1.500,- Kč.  
Výsledek hlasování: pro: 22 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se:  0 přítomných třídních delegátů. 
O výsledku a finální částce příspěvku bude předsedkyně SPŠM J. Tichá informovat třídní 
delegáty e-mailem.  

- Paní ředitelka informovala o nabídce nepovinných předmětů pro rok 2019/2020. Pro žáky 
7. a 8. tříd bude opět nabídnuta nepovinná výuka matematiky. Paní ředitelka doporučuje 
žáky na tuto nepovinnou výuku přihlásit, jedná se o rozšiřující a doplňující hodinu výuky 
matematiky a procvičování učiva z důvodu náročnosti učiva v daných ročnících. 

- Žáci 6. tříd budou volit druhý povinný jazyk, v nabídce je francouzština, němčina a ruština. 
- Žáci 8. tříd budou volit volitelný předmět, v nabídce je VDV (výtvarně-dramatická výchova), 

IF (informatika) a TV (tělesná výchova). 
- Němčina bude od školního roku 2019/2020 probíhat formou kroužku. 
- Proběhla rekonstrukce hřiště. Hřiště bude funkční od 8.4., děti budou opět o hlavní 

přestávce chodit ven. 
- Třídní schůzky proběhnou v pondělí 8.4.2019, pro první stupeň od 17:00 hod., pro druhý 

stupeň od 18:00 hod. 
- Paní zástupkyně Hůrková informovala o návštěvě památníku v Lidicích a v Terezíně, akce je 

určena žákům 9. tříd v rámci výuky dějepisu. Žáci 9. tříd byli informováni. 
- Paní zástupkyně Benešová informovala o vynikající reprezentaci školy. Žáci reprezentují 

školu v uměleckých, dovednostních i znalostních soutěžích.   
 

3. Čerpání  rozpočtu SPŠM na školní rok 2018/2019  
Aktuální čerpání rozpočtu je k dispozici na  webových stránkách školy v sekci SPŠM. 
 

4. Sběr  starého papíru  
Sběr starého papíru bude vyhlášen na květen. Organizace zůstává stejná.  
 

5. Masopust 
Na podnět třídního delegáta 8.B, pana Rudolfa Rybníčka byla diskutována vhodnost alkoholu 
ve školní jídelně jako součásti občerstvení v době Masopustu. Široká nabídka zejména 
alkoholických nápojů ztěžuje práci obsluhy a vytváří se tak dlouhá fronta na doplňkové 
občerstvení (nápoje, sladkosti). Třídní delegáti se shodli, že od příštího Masopustu bude 
nabídka občerstvení zjednodušena a nebude dostupný „tvrdý“ alkohol. Z alkoholických nápojů 
bude k dispozici pivo. Paní ředitelka zajistí realizaci dohody. 
Pan Michal Vozábal vyjádřil spokojenost s chutností jídla podávaného v rámci Masopustu. 
Ostatní třídní delegáti jeho tvrzení podpořili. 

 



       
6. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 18:20 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 17. června 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) 
 

 


