
       
         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 :  6.9.2021,  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 listiny  

2. Volba předsedy, místopředsedy, hospodáře  

3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2021/2022 
4. Příspěvky SPŠM pro školní rok 2021/2022 
5. Informace ředitelky školy  

6. Termíny schůzí Výboru SPŠM  

7. 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 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 byla navržena volba předsedy, místopředsedy a hospodáře. 
Volba předsedy, místopředsedy a hospodáře byla po hlasování odložena na příští schůzi 
Výboru.   
Výsledek hlasování: pro: 19 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 
 
Odůvodnění:  
Volba předsedy: Předsedkyně SPŠM Jana Tichá má dceru v 9. ročníku a je třeba předat 
předsednictví jinému třídnímu zástupci. Třídní delegáti se do příští schůze rozhodnou, zda se 
chtějí o funkci ucházet, z tohoto důvodu byla volba odložena.  
Volba místopředsedy: Z důvodu omluvené nepřítomnosti místopředsedkyně Šárky 
Hustolesové byla volba odložena.  
Volba hospodáře: Paní Daniela Vávrová nadále nechce vykonávat funkci hospodáře SPŠM, 
Funkci by mohla převzít paní Kulhánková (hospodářka školy) – do příští schůze Výboru se 
rozhodne, zda se o funkci bude ucházet. Z tohoto důvodu byla volba odložena. 
 

3. Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2021/2022 
Schválení rozpočtu SPŠM na školní rok 2021/2022 bylo po hlasování odloženo na příští schůzi 
Výboru.  Z důvodu rozhodnutí paní Vávrové z funkce hospodáře odstoupit nebyl nový rozpočet 
navržen.  
Výsledek hlasování: pro: 19 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních 
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů 



       
 
 
 

4. Příspěvky SPŠM pro školní rok 2021/2022  

Příspěvek SPŠM pro školní rok 2021/2022 zůstává stejný jako ve školním roce 2020/2021, tj. 
500,- Kč/žák. Výběr příspěvků proběhne v rámci třídních schůzek 13.9.2021.  
Žáci, kteří se ve školním roce 2020/2021 účastnili školy v přírodě, mají příspěvek snížený o 
přeplatek ŠVP (160,- Kč) na 340,- Kč. (Přeplatek ze ŠVP převede škola na účet SPŠM). 
Žáci, kteří ve škole nepokračují ve studiu v letošním školním roce a účastnili se ŠVP školním roce 
2020/2021 si mohou přeplatek 160,- Kč vyzvednout u hospodářky školy.  

 

5. Informace ředitelky školy  

- Stravování: došlo k navýšení cen za obědy z důvodu nákupu kvalitnějších potravin. I nadále 
je možnost volby ze dvou jídel, možnost výběru od 13.9. (objednávání přes systém jako 
dosud) 

- Testování žáků na přítomnost COVID 19: žáci se testují dle platných vládních nařízení, zatím 
nebyl žádný z provedených testů pozitivní (u testování může být přítomen rodič) 

- Doučování: škola nabízí možnost doučování pro žáky 1. a 2. stupně, přihlašování probíhá 
na doporučení učitele daného předmětu, nebo na žádost zákonného zástupce žáka; 
v případě zájmu o doučování je možné se hlásit přes e-mail: skola@zsmendelova.cz 

- Google učebna: i nadále bude využíván nástroj Google učebna pro sdílení materiálů a 
zadávání úkolů – budou otevřeny nové stránky pro školní rok 2021/2022 v Google učebně 
pro jednotlivé předměty – žáci obdrží pozvánku k přístupu od vyučujících daného 
předmětu 

- Kroužky: škola i nadále chce rozšiřovat nabídku kroužků pro žáky (např. hra na hudební 
nástroj), případní zájemci o vedení kroužků se musí škole přihlásit nejpozději v průběhu 
srpna (pro nadcházející školní rok) 

- Výuka CLIL: integrace cizího jazyka do výuky jiného předmětu - výuka předmětu částečně 
v anglickém jazyce  

- Velké přestávky: čas velké přestávky tráví děti venku, je nutné přizpůsobit oblečení 
očekávanému počasí (svačinu si žáci mohou brát ven s sebou) 

- Včasné příchody: paní ředitelka apeluje na rodiče, zejména žáků vyšších tříd, aby na 
vyučování přicházeli včas – žák musí být ve škole nejpozději v 8:00 hod (zároveň prosí o 
pochopení, že z bezpečnostních důvodů není možné, aby rodiče vstupovali společně 
s dětmi do školy) 

- Plán akcí: 27.9.2021 ředitelské volno 
22.11.2021 Den rodičů – všichni zákonní zástupci jsou srdečně zváni 
3/2022  Lyžařský kurz (Rakousko) 
6/2022  Škola v přírodě (Hotel Medlov) 

- všechny plánované akce školy jsou uvedeny na webu školy 
 

 
6. Termíny schůzí Výboru SPŠM  

Termíny schůzí Výboru SPŠM jsou k dispozici na webu školy. 
 

7. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 18:40 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 8. listopadu 2021 od 17:00 hod. 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) 

mailto:skola@zsmendelova.cz

