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Zápis  ze schůze výboru SPŠM 

 
D a t u m a  m í s t o  sc h ůz e :  11.9.2017,  sídlo SPŠM 

S v o l av a t el :  Bc. Jana Tichá, předsedkyně 

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

P r og r am :  
 

1. Zahájeni, vyplnění prezenční l istiny 

2. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře 

3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2017/2018 

4. Čerpání rozpočtu 

5. Informace od paní ředitelky 

6. Sociální výpomoc 

7. Stravovací komise 

8. Závěr 

 

P r ů b ě h  j e d n a ní :  

1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny 

Schůzi zahájila předsedkyně SPŠM Jana Tichá. 
17 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 19 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, Martina Mikulíčková – místopředseda, Milena Ptáčková – hospodář. 
Výsledek volby: všichni kandidáti byli jednomyslně schváleni do svých funkcí. 
Předseda: Jana Tichá  
Výsledek hlasování: pro: 19 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních delegátů, 
zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Místopředseda: Martina Mikulíčková 
Výsledek hlasování: pro: 19 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních delegátů, 
zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Hospodář: Milena Ptáčková 
Výsledek hlasování: pro: 19 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních delegátů, 
zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
 
 
 
 



3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2017/2018 
Rozpočet SPŠM na školní rok 2017/2018 byl schválen  – schválený rozpočet je k dispozici na webových 
stránkách školy v sekci SPŠM. 
Výsledek hlasování: pro: 19 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních delegátů, 
zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
 
 

4. Čerpání rozpočtu 

- Čerpání rozpočtu 2016/2017: na schůzi dne 10.4.2017 schválil Výbor SPŠM na základě žádosti 
příspěvek na dopravu na plavání pro 3 děti ( 2x 2.třída, 1x 1.třída) s tím, že hrazena bude doprava 
pouze za řádně odplavané a omluvené hodiny dětí. Na základě tohoto schválení byl v červnu 2017, 
po skončení kurzu, vyplacen příspěvek ve výši 764,50 Kč. 

- Čerpání rozpočtu 2017/2018: Výbor schválil čerpání rozpočtu ve výši 100.000,- Kč (60.000,- 
výtvarné potřeby, 20.000,- kopírování učebních textů, 20.000,- Kč obnova knižního fondu).  
Výsledek hlasování: pro: 19 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních delegátů, 
zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč budou převedeny na účet školy na základě darovací 
smlouvy. 

 
 

5. Informace od paní ředitelky 
- Paní ředitelka seznámila třídní delegáty s hlavními úkoly školy. Dokument je k dispozici na 

webových stránkách školy. 
- Na pátek 29.9.2017 stanovuje paní ředitelka ředitelské volno, nebude k dispozici ani školní 

družina, ani jídelna. Ředitelské volno následuje po státním svátku 28.9.2017. 
- I v letošním roce pokračuje projekt „Rodiče učí“. Kdo z rodičů či přátel školy se chce do projektu 

zapojit, bude vítán. Zájemci se mohou obrátit na třídní učitelky. 
- 13.11.2017 proběhne „Den rodičů“, všichni jsou srdečně zváni. 
- V rámci „Dne rodičů“ proběhnou volby do Rodičovské rady. Více informací (i pro případné 

kandidáty) bude uvedeno v říjnovém školním zpravodaji a na webových stránkách školy. 
- Na webu školy je dispozici „Schránka důvěry“. Žáci i rodiče se mohou prostřednictvím této 

schránky svěřit se svým trápením či situací, se kterou si nevědí rady. Do schránky lze přistupovat i 
anonymně.   

- Školní pobyty v přírodě jsou pro tento školní rok plánovány v období 28.5. – 22.6.2018 v hotelu 
Kořínek v Kořenově. 

- Vyzvedávání dětí v družině je možné dle Vnitřního řádu školy: do 14:00 hod a od 15:30 hod. Ve 
školním zpravodaji bylo chybně uvedeno po 16. hodině. Za chybu se paní ředitelka velmi omlouvá. 

 
6. Sociální výpomoc  

Součástí rozpočtu pro školní rok 2017/2018 je částka na sociální výpomoc, budou z ní hrazeny 
příspěvky na lyžařské kurzy a školní pobyty v přírodě. Příspěvky jsou určeny pro rodiče dětí, kteří se 
dostali do složité finanční situace.  
Žádost podává zákonný zástupce dítěte prostřednictvím mailu spsm@zsmendelova.cz, nebo třídního 
delegáta. K žádosti se vyjadřuje třídní učitel a Výbor SPŠM.  Identita žadatele nebude, mimo 
příslušného třídního učitele a Výbor SPŠM, zveřejněna. 
 

7.  Stravovací komise 

Stravovací komise bude fungovat i ve školním roce 2017/2018. Návštěva jídelny proběhne cca 1x 
měsíčně. 
Složení stravovací komise: Šárka Hustolesová (třídní delegát 3.A) 
    Jitka Kolářová (třídní delegát 8.A) 
    Veronika Novotná (třídní delegát 1.B, 2.A) 



    Rudolf Rybníček (třídní delegát 7.B) 
    Jana Stehnová (třídní delegát 4.A) 
Výsledky návštěv stravovací komise budou k dispozici na webových stránkách školy v sekci SPŠM. 

 
 

8. Závěr 

Paní ředitelka popřála všem hodně sil do nového školního roku, předsedkyně Výboru poděkovala za 
účast a schůzi v 17:30 hod. ukončila. Příští schůze výboru SPŠM je plánována na 6.11.2017 od 17:00 
hod. v sídle SPŠM. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Tichá, předsedkyně      

 

 

 

 

 

 

Příloha 1: Listina přítomných schůze Třídních delegátů SPŠM 

 

 



 


