
       

         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 :  5.9.2022,  sídlo SPŠM 

Sv o l av a t el :  Šárka Moťková, předsedkyně 

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

P r og r am :  
 

1. Zahájeni, vyplnění prezenční listiny  a seznamu delegátů - kontakty 

2. Čerpání rozpočtu SPŠM na školní rok 2022/2023  

3. Informace ředitelky školy  

4. Hlasování spolku  

5. Stravovací komise  

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. Šárka Moťková  
13 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 18 třídních delegátů -  výbor SPŠM 
je usnášeníschopný. 
Schůze výboru SPŠM se zúčastnili dva hosté – Martina Thumsová – ředitelka školy, Jana 
Benešová – zástupkyně ředitelky školy.  
 

2. Čerpání rozpočtu SPŠM na školní rok 2022/2023 
Paní ředitelka požádala o převod finančních prostředků z rozpočtu SPŠM:  
60.000,- výtvarné potřeby, 20.000,- kopírování učebních textů, 20.000,- příslušenství k PC, 
20.000,- obnova knižního fondu, 714,- servis účetního programu Pohoda 
Celkem 120.714,- Kč.   
Výsledek hlasování: pro: 18 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
Částka bude převedena na účet školy na základě darovací smlouvy. 

Sloučení dvou položek rozpočtu z Podpora sportu: 60.000,- plavání, 80.000,- školní pobyty  

Celkem 140.000,- do nové položky rozpočtu Podpora sportu – Sportovní aktivity 

 
Aktuální čerpání rozpočtu je k dispozici na webových stránkách školy v sekci Rodiče/SPŠM. 

  
 

3. Informace ředitelky školy  
ŠVP: škola v přírodě se tento rok bud konat na Šumavě v hotelu Zadov, ŠVP bude 6 nocí a cena 
je 6.500,- ( pobyt, strava, doprava ) vzhledem k ceně bude rodičům zaslán dotazník o účasti 
dítěte na ŠVP 
8.9.2022 byla po dohodě paní ředitelky s majitelem hotelu cena snížena na 5.500,- 
ISIC: škola nebude jednotlivě zařizovat studentskou kartu ISIC, bude potvrzovat žádosti, každý 
žák si bude vyřizovat kartu sám 



       

Školní zpravodaj: děti již nebudou v rámci úspor školy dostávat školní zpravodaj v tištěné 
formě, ta bude jen v jednotlivých třídách na nástěnce, ale rodiče i žáci ho budou dostávat 
v mailové podobě a na ŠKOLE ONLINE. 
 
 

4. Hlasování spolku  
Na základě navýšení ceny a omezeného počtu dědí na ŠVP se zástupci tříd rozhodli po dohodě 
s paní ředitelkou na odhlasování zálohy 3.000,- za každé dítě.  
8.9.2022 byla záloha snížena na 2.000,- za každé dítě, na základě snížení ceny ŠVP 

 

5. Stravovací komise  

Informování nových delegátů o možnosti navštívit školní jídelnu v režimu Stravovací komise. 

Do stravovací komise se může přihlásit každý zákonný zástupce žáka účastnícího se stravování 

ve školní jídelně, který se chce na činnosti stravovací komise podílet. Zájemci se mohou hlásit 

na e-mailu SPŠM: spsm@zsmendelova.cz. 

 

6. Závěr  

Šárka Moťková u poděkovala za účast a schůzi v 18:15 hod. ukončila. Příští schůze výboru SPŠM 

se bude konat 7.11.2022 od 17:00 hod. v sídle SPŠM. 

 

 

Zapsala: Šárka Moťková 

 

Příloha 1: Listina přítomných schůze Třídních delegátů SPŠM (prezenční listina není z důvodu ochrany 

osobních údajů veřejnou, je uložena u předsedkyně SPŠM) 

 

mailto:spsm@zsmendelova.cz

