
       
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 :  15.1.2018,  sídlo SPŠM 

Sv o l av a t el :  Bc. 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. Sociální výpomoc – lyžařský kurz  

3. Nácvik ohrožujících situací  

4. Ředitelské volno  

5. Zrušení zvonění  

6. Setkávání s  rodiči – besedy s odborníky  

7. Čerpání rozpočtu  

8. Jídelna – vědecká studie  

9. Škola OnLine, nové webové stránky školy  

10. 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. 
15 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 20 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. Sociální výpomoc- lyžařský kurz  

Do dnešního dne se na SPŠM ani na ředitelku školy neobrátil žádný zákonný zástupce žáků, 
kteří se budou účastnit lyžařského kurzu, s žádostí o sociální výpomoc. V případě, že se někdo 
přihlásí do doby konání akce, bude jeho žádost posouzena na příští schůzi výboru SPŠM 
9.4.2018. 
 

3. Nácvik ohrožujících situací  

Minulý týden proběhl nácvik chemického ohrožení („chlor“). Evakuace proběhla úspěšně, žáci 
i vyučující byli v určených prostorách shromážděni během 7 minut. 
Do konce školního roku proběhne ještě nácvik situace ohrožení střelcem a nácvik evakuace 
v případě požáru. 
 

4. Ředitelské volno  

Paní ředitelka vyhlásí ředitelské volno na pondělí 7.5.2018 (úterý 8.5. je státní svátek). 
V pondělí 30.4.2018 (úterý 1.5.2018 je státní svátek) probíhá výuka dle rozvrhu. 
 

5. Zrušení zvonění  

Bylo zrušeno zvonění, škola se nesmírně zklidnila. Učitelé zvládají řídit začátky a konce 
vyučovacích hodin samostatně. 

http://www.zsmendelova.cz/kontakt/zamestnanci/skola/martina-thumsov%C3%A1


       
6. Setkávání školy s  rodiči – besedy s odborníky  

Rodiče jsou srdečně zváni na následující besedy s odborníky: 
 
- Skrytá manipulace v rodinách    19.2.2018      16-18 hod.  

přednášející paní Lenka Kubáčová 
 

- Péče o nadané děti        12.3.2018       16-18 hod. 
       přednášející lektor Menzy   
 
- Zvládání školního neúspěchu    

Odměny a tresty na 1. a 2. stupni    19.3.2018        16-18 hod. 
přednášející Dr. Václav Mertin 
 

- Jak vychovat slušného člověka ve věku 6-15 let 
Jak vypadá dítě zralé pro školu   14.4.2018 (sobota)   13-16 hod. 
přednášející Dr. Lidmila Pekařová  

 
Na besedy je možné přijít bez objednání.  
 

7. Čerpání  rozpočtu  

Třídní delegáti obdrželi zprávu o čerpání rozpočtu. 
 

8. Jídelna - vědecké studie  

Školní jídelna byla Hygienickou stanicí hl. m. Prahy vybrána jako jedna z jídelen s nejlépe 
hodnoceným jídelníčkem do vědecké studie, která sleduje nutriční hodnotu pokrmů školního 
stravování. V průběhu ledna a února 2018 bude pracovnice Hygienické stanice hl. m. Prahy 
namátkově odebírat standardní porci oběda pro dětského strávníka. 
Součástí studie je také zjišťování spokojenosti s obědy ve škole u dětí 2.-4. třídy prostřednictvím 
jednoduchého dotazníku a provedení objektivizace spotřebního koše.  
 

9. Škola OnLine, nové webové stránky školy  

Od 1.2.2018 bude spuštěna nová verze webových stránek školy, součástí budou „třídní 
stránky“, kam budou třídní učitelé vkládat všeobecné důležité informace o dění ve škole a třídě.  
Od 1.2.2018 bude spuštěna „elektronická žákovská knížka“ na portálu Škola OnLine – papírová 
forma žákovské knížky již nebude.  
- omluvný list: lze využívat formulář na Škola on-line, nebo samostatný omluvný list 
- zapisování úkolů: pro zapisování úkolů dostanou žáci 1.-2. tříd záznamník školáčka, 3.-9. třída 
si úkoly zapisuje dle své preference – diář, úkolníček, telefon… 
- rodiče obdrží přístupové údaje pro žáka a zákonné zástupce (zatím je pro každého žáka 
vygenerováno vlastní přístupové heslo, v průběhu 2. pololetí bude v případě sourozenců 
přístup pro rodiče sjednocen, aby na základě jednoho hesla mohli přistupovat k záznamům 
všech svých dětí) 
- paní zástupkyně Hůrková předvedla aplikaci Škola OnLine třídním delegátům. Aplikace je 
uživatelsky přívětivá, intuitivní. 
- bude zajištěno „školení“ pro uživatele aplikace/zákonné zástupce žáků – termíny budou 
vypsány v únorovém Bulletinu školy 

 

10. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 17:54 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM je plánována na 9.4.2018 od 16:30 hod. v sídle SPŠM. 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Tichá, předsedkyně 



       
 

Příloha 1: Listina přítomných schůze Třídních delegátů SPŠM 

 


