
       
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 :  9.4.2018,  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. Rozpočet  

3. Informace pro šesté třídy  

4. ŠVP, hotel Kořínek  

5. Jídelna – vědecká studie  

6. Stravovací komise  

7. Sociální výpomoc – škola v přírodě  

8. Závěr  

 

P r ů b ě h  j e d n a ní :  

1. Zahájení, vyplnění prezenční listiny  

Schůzi zahájila v 16:30 hod. předsedkyně SPŠM Jana Tichá. 
17 přítomných se zapsalo do prezenční listiny = přítomno 21 třídních delegátů -  výbor SPŠM 
je usnášeníschopný. 
Schůze výboru SPŠM se zúčastnili dva hosté - Martina Thumsová – ředitelka školy, Jana 
Benešová - zástupkyně ředitelky školy. 
 

2. Rozpočet  

Paní ředitelka podala informaci o čerpání rozpočtu, přehled je k nahlédnutí na webových 
stánkách školy v sekci SPŠM. 
 

3. Informace pro šesté třídy  

- Děti obdržely přihlášku na kurz matematiky. Kurz není povinný, ale je doporučen vedením 
školy. Jedná se 1 hodinu matematiky nad rámec Školního vzdělávacího programu, hodina 
má být pro děti přínosem zejména pro přípravu na přijímací zkoušky z matematiky. Kurz je 
řazen do rozvrhu třídy. Hodnocení z předmětu je uvedeno na druhé straně vysvědčení, není 
součástí povinných předmětů, nepočítá se do průměru. 

- Děti obdržely přihlášku na 2. cizí jazyk; 2. cizí jazyk je od 7. třídy povinným předmětem, děti 
si mohou vybrat, který jazyk upřednostní. Na výběr je němčina, ruština nebo francouzština. 
Přihlášku je třeba odevzdat do termínu na přihlášce uvedeném, následně budou děti 
rozděleny do skupin dle preferencí. Děti, které neodevzdají přihlášku včas, budou následně 
rozděleny do skupin dle kapacity. 

 
4. ŠVP, Hotel Kořínek  

V rámci Školy v přírodě budou děti ubytovány v Hotelu Kořínek. Školou kolují různé informace 
o stavu hotelu vzhledem k výskytu štěnic. Veškeré dostupné relevantní podklady jsou 
k dispozici na webových stránkách školy. Dle vyjádření školy je hotel v naprostém pořádku, 
škola v přírodě je po všech stránkách zajištěna. Toto tvrzení podporuje i vyjádření Krajské 

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


       
hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 6.4.2018 (k dispozici na 
webových stránkách školy) a email od tatínka žáka z 3. třídy, který osobně hotel navštívil. 
Výbor SPŠM se shodl, že je na rozhodnutí jednotlivých rodičů, zda své dítě na ŠVP přihlásí. 
Přihlášky je nutné odevzdat nejpozději 11.4.2018. 
12.4. bude na webových stránkách zveřejněna informace o uspořádání tříd do turnusů. 
Děti, které se nebudou účastnit ŠVP mají povinnost školní docházky. Škola pro ně zajistí 
vyučování dle potřeby ve sloučených třídách. 

 
5. Jídelna - vědecké studie  

Jak bylo informováno na Výboru SPŠM 15.1.2018, 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 odebrali 
pracovníci Hygienické stanice hl. m. Prahy standardní porci oběda pro dětského strávníka. 
Jídelníček byl ve všech případech hodnocen jako výborný.  
Výsledky rozboru odebraných vzorků zatím nejsou k dispozici.  
 

6. Stravovací komise  

Proběhly další návštěvy školní jídelny, protokoly jsou k dispozici na webových stránkách školy 
v sekci SPŠM. Obě návštěvy proběhly v naprostém pořádku, podávané jídlo bylo hodnoceno 
jako výborné, prostředí jídelny bylo příjemné. 
V případě, že děti budou mít pocit, že s jejich jídlem není něco v pořádku, mohou se obrátit na 
vedoucí školní jídelny paní Špelovou, nebo paní vychovatelku, či třídní učitelku. Paní Šperlová 
se spojí s rodiči a situaci budou společně řešit.  
 

7. Sociální výpomoc – škola v přírodě  

Do dnešního dne se na SPŠM obrátil jeden zákonný zástupce žáků s žádostí o sociální příspěvek 
na školu v přírodě. Žádost je na dvě děti. Odevzdávání přihlášek na ŠVP je prodlouženo do 11.4., 
zákonní zástupci mohou i dále odevzdávat své žádosti prostřednictvím třídních učitelů. Všechny 
žádosti budou posouzeny na příští schůzi výboru SPŠM 11.6.2018. 

 

8. Závěr  

Předsedkyně Výboru poděkovala za účast a schůzi v 17:30 hod. ukončila.  
Příští schůze výboru SPŠM je plánována na 11.6.2018 od 17:00 hod. v sídle SPŠM. 

 

 

Zapsala: Bc. 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) 
 

 


