
       
         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 :  11.9.2018,  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. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře  

3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2018/2019  
4. Informace ředitelky školy   

5. Prosba o sponzorský dar   

6. Nový externí kroužek  

7. Termíny schůzí Výboru SPŠM  

8. 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. 
18 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 21 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 Šárka Hustolesová – místopředseda, Milena 
Ptáčková – hospodář. 
Výsledek volby: všichni kandidáti byli jednomyslně schváleni do svých funkcí. 
Předseda: Jana Tichá  
Výsledek hlasování: pro: 21 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Místopředseda: Šárka Hustolesová 
Výsledek hlasování: pro: 21 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Hospodář: Milena Ptáčková 
Výsledek hlasování: pro: 21 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
 

3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2018/2019  
Rozpočet SPŠM na školní rok 2018/2019 byl schválen – schválený rozpočet je k dispozici na 
webových stránkách školy v sekci SPŠM. 
Výsledek hlasování: pro: 21 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
 
 



       
4. Informace ředitelky školy  

- Paní ředitelka seznámila třídní delegáty s hlavními úkoly školy. Dokument je k dispozici na 
webových stránkách školy. 

- Rozrostly se řady asistentů (aktuálně jich škola zaměstnává 9), přiřazeni jsou k 1. a 2. třídám 
a k jednotlivým žákům. 

-  
- Školní pobyty v přírodě jsou pro tento školní rok plánovány na červen 2019 v hotelu 

Kořínek v Kořenově. 
- Lyžařský kurz (17.-23.3.2019) bude v Rakousku, určen je pro žáky 6.-9. tříd, podrobné 

informace obdrží děti prostřednictvím třídních učitelek co nejdříve. 
- Na webu školy jsou informace o organizaci školního roku vč. termínů prázdnin.  
- Ředitelka školy zvažuje udělení ředitelského volna ve dnech 3.-4.1.2019. Třídní delegáti 

navrhují využít ředitelské volno na jeden z květnových termínů 2.-3.5.2019 nebo 9.-
10.5.2019. Třídní delegáti v průběhu třídních schůzek 17.9.2018 zjistí preference rodičů a 
výsledek předají paní ředitelce. Rozhodnutí o udělení ředitelského volna sdělí paní 
ředitelka nejpozději na příští schůzi Výboru SPŠM. 

- Paní ředitelka seznámila třídní delegáty s Výroční zprávou a Evaluací školy. Oba dokumenty 
byly schváleny Školskou radou a jsou k dispozici na webu školy. 
    

5. Prosba o sponzorský dar  

Největším materiálním problémem je obnova výpočetní techniky. Jelikož škola sama nemá 
dostatek prostředků na pořízení nové výpočetní techniky (PC, tablety atp.) a současná technika 
již nesplňuje požadavky učitelů ani žáků, prosí paní ředitelka o sponzorský dar škole. Zákonní 
zástupci dětí, kteří mají možnost přispět na obnovu IT techniky, se mohou na podrobnosti 
informovat přímo u ředitelky školy. 
 

6. Nový externí kroužek  

Od letošního školního roku bude rozšířena nabídka externích kroužků o kroužek s názvem „S 
kostkami LEGO“, který je určen pro žáky 1.-5. tříd. Informace obdrží děti prostřednictvím 
třídních učitelek. 

 
7. Termíny schůzí Výboru SPŠM  

Termíny schůzí Výboru SPŠM jsou k dispozici na webu školy, v tomto školním roce se nekryjí 
s termíny třídních schůzek. 

 

8. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 18:15 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 12. listopadu 2018 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) 
 

 


