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.
10.4.2018, 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
- 4.-5.dubna proběhl zápis do prvních tříd. Do ZŠ Mendíku se zapsalo 87

-

prvňáků, z nichž někteří nastoupí do přípravné třídy. Na náhradní termín
(26.4.) se přihlásily 4 děti. Pro školní rok 2018-2019 je tedy zapsáno celkem
91 žáků.
Žáci deváté třídy absolvovali debatu o svém budoucím studiu s ředitelkou
školy.
Během prázdnin bude ZŠ a MŠ Mendíků spádovou školou s provozem družiny
a školky v měsíci srpnu.
V sobotu, 26.května se uskuteční tradiční výprava „Expedice Mendík“ na
rozhlednu Štěpánka (Krkonoše, okr.Jablonec nad Nisou). Jedná se také
o případné návštěvě Bozkovské dolomitové jeskyně.
Do léta by měla proběhnout úprava pozemku blízko školy (Jivenská 1563/9).
Dojde k vybudování zázemí (WC, umyvadla atd.). Objekt i pozemek bude pod
správou školy a bude využíván pro potřeby žáků MŠ a ZŠ.
V červenci by měla proběhnout oprava WC ve vedlejší budově (1.stupeň).
Projekt je již hotový.
Během letních prázdnin budou ve škole ubytovaní účastníci
XVI. Všesokolského sletu.
Do šaten byly namontovány nové skříňky. Do 4.třídy byly zakoupeny nové
lavice, do počítačové učebny 17 nových počítačů. V plánu je pořízení nového
serveru.
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Soutěže:
o 15.3.2018 – Klokan – mezinárodní soutěž žáků 2.-9.tříd
o 1.dubnový týden – Pythagoriáda pro žáky 5.-8.tříd
o Matematická olympiáda – do obvodního kola postoupili tři žáci ze 6.A
o Mezinárodní vědecká olympiáda (Jekatěrinburg) – žáci 8.A úspěšně
reprezentovali školu v matematice
V důsledku přesunu dat na bezpečnější servery, došlo v uplynulých měsících
k problémům se zobrazením www stránek školy.
25.5.2018 vejde v účinnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) – v této souvislosti vydalo MŠMT metodiku. Odpovědní zaměstnanci
školy byli řádně proškoleni. Škole byl přidělen zřizovatelem pověřenec pro
kontrolu dodržování tohoto nařízení.
Kvůli GDPR navrhla předsedkyně spolku paní Mgr.Petra Adámková vyhradit
částku 6.000,-Kč z rozpočtu spolku na konzultaci s právníkem, vč. zpracování
patřičné metodiky. Hlasování: PRO: 17 hlasů, PROTI: 0 hlasů, zdrželo se:
0 hlasů. Návrh byl přijat.
Škola čerpá finanční prostředky získané v rámci výzvy Šablony I. pro MŠ a ZŠ
z Operačního program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Dále byl podán projekt:
„Rekonstrukce a modernizace polytechnické učebny“ s finančním požadavkem
1.600.000,-Kč, který má za cíl zprovoznit opět školní dílnu. Dílnu by mohli
využívat žáci od MŠ až po 9.ročník.

2/ Administrativa spolku
-

paní Adéla Pilchová informovala radu rodičů o stavu transparentního účtu
ke dni 10.4.2018: 153.777,72 Kč
na členské schůzi přítomno 17 delegátů (absence: 2 delegáti 6.B + přípravná
třída)

3/ Závěrečná diskuze
Za správnost:
Lukáš Homuta

