Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Mendíků1000, z.s.
Mendíků 1000/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zápis z členské schůze Rady rodičů Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při
ZŠ Mendíků 1000, z. s.
26.9.2017, 17:00 – 17:50
Sborovna ZŠ Mendíků, Mendíků 1000/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přítomni:
Zapsal:
Příloha:

Mgr. Jitka Poková, Mgr. Hana Burgerová
Rodiče/delegáti z jednotlivých tříd ZŠ Mendíků dle prezenční listiny
Lukáš Homuta
- Prezenční listina přítomných

Program:
1.
2.
3.

Zprávy a informace ze ZŠ Mendíků
Administrativa spolku
Závěrečná diskuze

1/ Zprávy a informace ze ZŠ Mendíků
-

-

-

uvítání členů rady rodičů ředitelkou školy
žáci absolvovali osmidenní ozdravný pobyt v katalánském letovisku Malgrat de
Mar.
25.9.2017 začal probíhat projekt Edison. V rámci toho projektu se mohou žáci
seznámit s životem a kulturou jiných národů prostřednictvím studentů
z Ázerbájdžánu, Turecka, Rumunska, Číny, Gruzie, Ukrajiny, Alžírska, Tunisu
a Iránu.
žáci osmých tříd se zúčastní projektu „Polytechnické hnízdo“, který je zahrnut
do Krajského akčního plánu vzdělávání hlavního města Prahy (KAP)
o cílem je podněcování žákovské a studentské iniciativy a kreativity a
zvýšení zájmu o učební obory
o do projektu se zapojilo i SOU Ohradní, kam budou docházet žáci 8.
třídy ZŠ Mendíků
o v rámci pracovních činností se zúčastní výuky žáci v 5 ucelených
blocích (celkem 20 vyučovacích hodin za pololetí)
na podzim se uskuteční volba zákonných zástupců žáků do školské rady. Za
učitelský sbor byly zvoleny: Mgr.Věra Vaňková a Mgr.Hana Burgerová.
7.9.2017 byl slavnostně otevřen nový výukový prostor na balkoně,
zrekonstruovaný v rámci projektu „Lepší místo“.
do MŠ Mendíků byla zakoupena nová interaktivní tabule, na zahradu
zabudováno nerezové pítko.

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Mendíků1000, z.s.
Mendíků 1000/2, Michle, 140 00 Praha 4
-

-

-

-

návrh na zvýšení příspěvku žákům sedmých tříd na lyžažský kurz na 500,-Kč
na žáka (původní příspěvek 400,-Kč). Hlasování: pro – 18 / proti – 0 /
zdrželi se – 0. Návrh byl přijat.
Od letošního školního roku je povinný plavecký výcvik v rozsahu 40 lekcí
(v ZŠ Mendíků rozloženo do dvou ročníků - v 1. pololetí žáci 3. tříd absolvují
20 lekcí, 2. pololetí žáci dalších 20 lekcí žáci 4. tříd)
23.9.2017 proběhla akce „Zažít Michli jinak“
2.12.2017 se bude konat „Sobota u Mendíků“
12.12.2017 se uskuteční tradiční vánoční besídka v KC Novodvorská
nárůst nabídky kroužků: fotbal, florball, volejbal, gymnastika, keramika, bojové
umění, stolní tenis, tenisová škola, in-line bruslení, v družině např.
přírodovědecký kroužek.
Ekotým zkoumal, v rámci své činnosti, průhlednost vody v Hamerském rybníku
čidlem z Nizozemí.

2/ Administrativa spolku
-

odsouhlasení členského příspěvku spolku (SRPDŠ). Návrh: 500,-Kč / školní
rok. Hlasování: pro – 17 / proti – 0 / zdrželi se – 1, návrh byl přijat.
volba předsedy spolku: návrh: paní Petra Adámková. Hlasování: pro – 17 /
proti – 0 / zdrželi se – 1, návrh byl přijat.
paní Adéla Pilchová informovala radu rodičů o stavu transparentního účtu
ke dni 26.9.2017: 259.309,- Kč
na členské schůzi přítomno 18 delegátů (bez absence)

3/ Závěrečná diskuze
Za správnost:
Lukáš Homuta

