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Zápis  ze schůze výboru SPŠM 

 
D a t u m a  m ís t o sc h ůze :  6.11.2017,  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. Elektronická žákovská knížka  

3. Návrhy na ankety  

4. Čerpání rozpočtu  

5. Informace od paní ředitelky  

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. 
12 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 15 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. Elektronická žákovská knížka  

Na základě ankety mezi rodiči bude od 2. pololetí školního roku 2017/2018 zavedena elektronická 
žákovská knížka – papírová forma žákovské knížky již nebude.  
Současně s touto změnou budou změněny i webové stránky školy, kde nově budou „třídní stránky“, 
kam budou třídní učitelé vkládat všeobecné důležité informace o dění ve škole a třídě. 
V této souvislosti vznikla otázka, jakým způsobem bude doplněna elektronická žákovská knížka - je 
třeba vyřešit např. formu omluvného listu, formu evidence domácích úkolů atd. Aktuálně navrhuje 
paní ředitelka následující možnosti: 
1.-2. třída: záznamník školáčka 
3.-5. třída: diář + omluvný list 
6.-9. třída: alternativní způsob (diář v mobilu) nebo diář + omluvný list 
- upřednostňované řešení bude zjišťováno anketou mezi žáky a mezi rodiči 
- konkrétní řešení bude vybráno s ohledem na výsledek ankety  
 

3. Návrhy na ankety  
Paní Mikulíčková posbírala návrhy na ankety, které by rodiče rádi realizovali. Návrhy předem předala 
paní ředitelce. Paní ředitelka z důvodu nepřítomnosti paní Mikulíčkové návrhy přednesla: 
1/ Školní družina pro žáky 4.-5. tříd: i kdyby mezi rodiči byl zájem o zřízení družiny pro žáky 4.-5. tříd, 
není toto možné zajistit z kapacitních důvodů školy. Aktuálně je možnost navštěvování školní družiny 

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


přednostně nabízeno žákům 1.-3. tříd, případná volná kapacita je nabízena žákům 4. tříd. 
2/ Navýšení počtu a rozmanitosti kroužků: škola nemůže z personálních důvodů dále navyšovat úvazek 
pedagogů, aby mohli vést kroužky. Jedinou cestou k navýšení počtu a rozmanitosti kroužků je zapojit 
do spolupráce rodiče. Případný zájemce bude na DPP zaměstnancem školy (aktuální podmínky dohody 
vč. výše ohodnocení sdělí na požádání paní ředitelka), bude zodpovídat za svěřené žáky a svěřené 
prostory školy. Lze tak rozšířit nabídku kroužků např. o kroužky vaření, ručních prací… 
Sportovní kroužky jsou limitovány kapacitou tělocvičny. Ze zkušeností je zřejmé, že děti a rodiče 
obsazují kroužky, které navazují na dobu vyučování, o kroužky v pozdějších odpoledních hodinách již 
nejeví zájem. V letošním roce tak musel být zrušen pro nezájem kroužek fotbalu a keramiky. 
3/ Školní parlament: založení školního parlamentu je závislé na vedení parlamentu osobou z řad 
rodičů. Případný zájemce se může u paní ředitelky informovat o podrobnostech založení a vedení 
školního parlamentu. 
4/ Školní výlety: pobyt v přírodě je realizován „Školou v přírodě“ a projektovými dny. Jakékoli další 
výlety/nepřítomnost na školním vyučování jak žáků, tak doprovázejících pedagogů, narušuje výuku. 
 
Aktuálně bude realizována anketa „čím doplnit elektronické žákovské knížky“. Návrhy na další ankety 
je možné zasílat paní ředitelce, nebo na e-mail SPŠM. 
 

4. Čerpání  rozpočtu  

- Čerpání rozpočtu 2017/2018: Výbor schválil čerpání rozpočtu ve výši 80.000,- Kč (70.000,- plavání, 
10.000,- příslušenství k PC).  
Výsledek hlasování: pro: 15 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních delegátů, 
zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Finanční prostředky ve výši 80.000,- Kč budou převedeny na účet školy na základě darovací 
smlouvy. 

 
5. Informace od paní ředitelky  

- 13.11.2017 proběhne Den rodičů a volba člena školské rady. Informace jsou uvedeny ve školním 
Bulletinu, který žáci obdrželi od svých třídních učitelů a je také k dispozici na webových stránkách 
školy. 

- 13.11.2017 probíhají konzultace žák-rodič-učitel, účast není plošná, třídní učitel si zve žáky, 
s jejichž zákonnými zástupci potřebuje hovořit.  

- Zákonní zástupci žáků, kteří nemají zaplacený příspěvek SPŠM byli vyrozuměni písemně. Žák, který 
neuhradí příspěvek, nebude mít nárok na případné čerpání sociálních příspěvků. 

 

6. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 18:20 hod. ukončila. Příští schůze výboru SPŠM je 
plánována na 15.1.2018 od 17:00 hod. v sídle SPŠM. 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Jana Tichá, předsedkyně      

 

 

 

 

 

Příloha 1: Listina přítomných schůze Třídních delegátů SPŠM 



 


