
ZÁPIS Z 29. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ 

Den konání:   3. 10. 2017 

Místo konání:  sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 

Čas:   16.00 hodin 

 

Přítomni:  

členové ŠR:  Ing. Pavla Fraňková, Jana Novotná, Ing. Radka Stoklasová, 
Ivana Bočková, Ing. Josef Mikšovský, Monika Smutná, 
Eva Rysková, Věra Kusbachová, DiS., Mgr. Svatava Báčková, 
Mgr. Jana Čtvrtníková, Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr. Josef Ťupa 

host: Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 

Omluveni: - 

  

Program: 

1. Seznámení s průběhem a výsledky voleb do ŠR 
2. Schválení jednacího řádu ŠR 
3. Volba předsedy ŠR 
4. Schválení dokumentů školy 
5. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2018 
6. Schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 2016-2017 
7. Různé 

K bodu 1. Ředitelka školy přivítala přítomné, seznámila je s úlohou ŠR a zakotvením ŠR ve školském 
zákoně a informovala o průběhu a výsledcích voleb do ŠR. Dne 15. 5. 2017 se konaly volby z řad 
pedagogických pracovníků, byli zvoleni Mgr. Svatava Báčková, Mgr. Jana Čtvrtníková, Mgr. Jiřina 
Řehořová a Mgr. Josef Ťupa. Dne 16. 5. 2017 proběhly volby z řad zákonných zástupců, zvoleni byli 
paní Eva Rysková, Věra Kusbachová, DiS., Ing. Josef Mikšovský a opětovně paní Monika Smutná. Poté 
byly zřizovatelem doplněny Ing. Pavla Fraňková, paní Jana Novotná, Ing. Radka Stoklasová a paní 
Ivana Bočková.  

K bodu 2. Byl projednán jednací řád ŠR a schválen bez připomínek. Dále byl doplněn adresář členů 
ŠR. 

K bodu 3. Ředitelkou školy byla do funkce předsedkyně ŠR navržena paní Ing. Pavla Fraňková a poté 
ostatními členy zvolena bez připomínek. Paní Ing. Fraňková funkci přijala. 

K bodu 4. Ředitelka školy seznámila přítomné s drobnými úpravami Školního vzdělávacího 
programu, týkajícími se povinné výuky plavání a dále vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Ve Školním řádu došlo k upřesnění v části popisující zajištění bezpečnosti žáků při vstupu 



do školy a pohybu cizích osob ve škole. Dále byla v souvislosti s havárií v budově na Vinařického 
náměstí upravena délka přestávek tak, aby byl usnadněn přesun žáků do školní jídelny v budově na 
Hlinkách. Pravidla hodnocení byla doplněna o důvody vyloučení žáka, na základní škole se možnost 
vyloučení vztahuje jen na žáky, kteří mají splněnu povinnou školní docházku. Ředitelka školy dále 
informovala přítomné o novém dokumentu: Krizovém plánu školy. Všechny zmíněné dokumenty 
byly následně ŠR schváleny bez připomínek. 

K bodu 5. Byl projednán návrh rozpočtu školy na rok 2018. Školská rada doporučuje předložit RM 
návrh rozpočtu v uvedeném znění.  

K bodu 6. Ředitelka školy stručně připomněla hlavní body výroční zprávy, výroční zpráva byla 
následně ŠR schválena. 

K bodu 7. Ředitelka školy seznámila s probíhajícími a chystanými projekty. V letošním školním roce 
byl zahájen projekt OP VVV zaměřený na doučování žáků, kroužky čtenářské gramotnosti a zábavné 
logiky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků. V nejbližších dnech má být rozhodnuto 
o žádosti o finanční prostředky z IROP, projekt zahrnuje vybudování venkovní učebny přírodních věd, 
jazykové učebny, rekonstrukci výtahu a bezbariérového WC. Znovu probíhají projekty„ Děti do 
bruslí“, „Obědy pro děti“, projekty „Ovoce do škol“ a „ Mléko do škol“ byly rozšířeny i na žáky 
2. stupně. Ředitelka školy informovala o záměru rekonstruovat školní jídelnu a připomněla 
připravenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci vstupních prostor a šaten. Na uskutečnění 
projektu zatím bohužel chybí finanční prostředky. 

 Paní Kusbachová se dotazovala na řešení havárie v budově na Vinařického náměstí. Rodiče 
oceňují převádění žáků do jídelny v hlavní budově školy pedagogickými pracovníky, ale vnímají situaci 
jako dočasný stav a mají zájem na co nejrychlejším znovuotevření všech prostor školy, především 
výdejny obědů. Ředitelka školy objasnila, že další postup je na zřizovateli, paní Ing. Fraňková 
seznámila přítomné s předpokládaným průběhem řešení vzniklé situace. 

  

 

  

 

Schůze byla ukončena v 17.20 hodin 

Zapsala:  Mgr. Jana Čtvrtníková 

Den zápisu:  3. 10. 2017 

 

 


