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 í s t o s c h ů z e : 13.1.2020, sídlo SPŠM
S v o l a v a t e l : Mgr. Jana Tichá, předsedkyně
P ř í t o m n i : viz Příloha 1 - Prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, vyplnění prezenční listiny
Informace ředitelky školy
Rozpočet SPŠM na školní rok 2019/2020
Změna cen obědů
Závěr

Průběh jednaní:
1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny
Schůzi zahájila v 17:00 hod. předsedkyně SPŠM Jana Tichá.
19 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 22 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. Informace ředitelky školy
- Žáci 9. tříd dostanou společně s vysvědčením zápisový lístek (oficiální dokument), který je
nutné odevzdat na škole, která je přijala ke studiu a kam se rozhodli nastoupit. Žáci 5. a 7.
tříd, kteří přechází na gymnázium, obdrží zápisový lístek na vyžádání (po přijetí na vybrané
gymnázium).
- Pro žáky 9. tříd je připravena „přípravka“ k přijímacím zkouškám na střední školy. Hodiny
ČJ povede paní učitelka Hůrková, matematiky pan učitel Jung. Žáci 9. tříd byli o termínech
výuky i možnostech přihlášení informováni.
- Pro žáky cizince je připravena výuka českého jazyka a seznámení s českou kulturou.
- Paní ředitelka zve všechny rodiče a přátele školy na seminář Podporujeme nadané děti pro
budoucnost, který se koná 11.2.2020, 16:30 hod.
- 1. 6. – 19. 6. 2020 se budou konat 3 turnusy školních pobytů v hotelu Medlov, Vysočina.
Termíny pro jednotlivé třídy budou k dispozici v březnu 2020. Rodiče mohou žádat o
příspěvek SPŠM v rámci sociální výpomoci. Žádost je nutné do 3.4.2020 zaslat e-mailem:
spsm@zsmendelova.cz, nebo doručit paní Havlíčkové.
3. Rozpočet SPŠM na školní rok 2019/2020
Aktuální čerpání rozpočtu je k dispozici na webových stránkách školy v sekci SPŠM.
V rámci sociální výpomoci byly SPŠM doručeny 2 žádosti o příspěvek na lyžařský kurz.
Výše příspěvku bude stanovena na příští schůzi Výboru SPŠM, kdy již bude známo, kolik
zákonných zástupců žáků bude žádat příspěvek na ŠVP, žádosti budou posouzeny společně.
Byla stanovena (hlasováním) minimální výše příspěvku na lyžařský kurz, 1.500,- Kč/žák.
Informaci žadatelům předá daný třídní delegát.
Výsledek hlasování: pro: 22 přítomných třídních delegátů, proti: 0 přítomných třídních
delegátů, zdrželo se: 0 přítomných třídních delegátů

4. Změna cen obědů
V prosincovém Školním zpravodaji bylo informováno o změně cen obědů:
„Od 1. ledna 2020 zvyšujeme finanční normativ na nákup potravin. Cena oběda se zvýší o 2,-Kč.
Navýšením ceny obědů dojde ke zkvalitnění vstupních surovin.
Nová cena:
I. stupeň ( 7-10 let ) 28,- Kč
II. stupeň ( 11-14 let ) 29,- Kč
III. stupeň ( 15 a víc ) 31,- Kč
cizí strávníci 65,- Kč
Prosíme rodiče, kteří platí svým dětem stravné inkasem, aby přes prázdniny zvedli limit (mají-li
ho v bance stanoven). Na níže uvedené částky mohou opravit své trvalé příkazy i ti rodiče, kteří
platí trvalým příkazem.
Měsíční platba bude: I. stupeň 616,- Kč
II. stupeň 638,- Kč
III. stupeň 682,- Kč
Děkujeme za změnu platebních příkazů.“
5. Závěr
Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 17:55 hod. ukončila.
Příští schůze výboru SPŠM se bude konat 6. února 2019 od 16:30 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)

