
Zápis ze schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“ ze dne 
31.10.2017 

Jmenný seznam přiložen. 

Omluveni: p. Smutná, p. Mládková, p. Kanzová, p. Švarcová, p. Plaňanská, p. Kusbachová 

Program: 1. Přivítání členů spolku 
  2. Organizace Spolku rodičů 
  3. Stav účtu spolku 
  4. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 
  5. Oprava školy na Vinařického náměstí 
  6. Třídní schůzky 
  7. Schválení příspěvku z fondu spolku 
  8. Příspěvek do fondu spolku 
  9. Přijímací řízení 2017-18 
  10. Projekty na škole 
  11. Akce školy 
  12. Ostatní 
 
ad1) 
Paní ředitelka přivítala členy spolku, zvláště pak nové třídní důvěrníky za 1.A, 4.A, 6.A a ST. 
 
ad2) 
ŘŠ seznámila přítomné s organizací spolku. Stanovy spolku jsou k nahlédnutí na webových stránkách 
školy, výchovná komise (p. Smutná, p. Mikšovský), stravovací komise (p. Čechová, p. Mikšovský) a 
pokladník (p. Kusbachová) zůstávají beze změn. 
 
ad3) 
ZŘŠ, p. Čtvrtníková informovala o stavu účtu spolku k 25.10.2017 – 25 479,49 Kč, v pokladně je  
4776 Kč. 
 
ad4) 
ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů. 
Rodiče i žáci využívají poradenské služby školního psychologa, spolupráce je velmi dobrá. 
29.6.2017 se uskutečnila kontrola stravovací komisí ve ŠJ. ŘŠ přečetla závěr zprávy, nebyly shledány 
žádné vážné nedostatky. 
 
ad5) 
Paní ředitelka seznámila přítomné s průběhem oprav budovy školy na Vinařického náměstí po její 
havárii. Zprovoznění celé budovy bude trvat delší dobu, rekonstrukci zajišťuje zřizovatel. 
 
ad6) 
ŘŠ oznámila termín TS – 7.11.2017 od 15:30 – 18:00 hod. 
Od 15:00 hod proběhne ve ŠJ „burza škol“, které se zúčastní žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče. Pozváno je 
42 škol. 
Pro žáky 6. – 9. tříd, kteří jedou na LVK do Krkonoš, se uskuteční informační schůzka od 14:30 hod s p. 
uč. Koberovou. 
 
ad7) 
Spolek rodičů odsouhlasil uhrazení nákladů na zakoupení sportovní výstroje na florbal (2x ochranné 
kalhoty a vesty) a 4 párů treter (cca 10 tis. Kč). 



Výbor odsouhlasil rovněž uhrazení nákladů za autobus pro žáky na atletický čtyřboj v celkové částce 
684 Kč. 
Spolek odsouhlasil příspěvek na Mikuláše – 10 Kč na žáka. Akci pořádají žáci 9. tříd. 
 
ad8) 
Členové spolku schválili příspěvek 100 Kč na rodinu. Peníze z tohoto fondu se využívají na sporty, 
hory, MDD, Mikuláše, aj. Příspěvek je dobrovolný. 
 
ad9) 
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o akcích pořádaných školou pro žáky 9. tříd (výstava 
„Vzdělání a řemeslo“, „Burza škol“). Žáci obdrží „Atlas škol“, do 30.11.2017 musí odeslat přihlášky 
žáci, kteří budou dělat talentové zkoušky. Uvedl obory, o které je největší zájem. 
 
ad10) 
Paní ředitelka informovala o projektech na naší škole: 

a) „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“ – pro 1. i 2. stupeň 
b) „Obědy pro děti“ 
c) „Děti do bruslí“ – dotace z Vltavotýnského oranžového roku ve výši 30tis. Kč 
d) „Dřípatka“ – grant na EVVO 29 430 tis. Kč  od JČ kraje 
e) „Podpora tělovýchovy žáků“ – dotace z JČ kraje 550 tis. Kč na modernizaci velké    

tělocvičny 
f) „Bezbariérový vstup do školy“ – dotace 465 tisíc.Kč  z Nadace ČEZ 
g) projekt MŠMT "OP VVV" - dotace 934 677 Kč, dvouletý projekt na školní aktivity 

(doučování žáků, čtenářská gramotnost, vzdělávání učitelů, zábavná logika a matematika) 
h) žádost o grant z IROPu na rekonstrukci odborných učeben a výtahu (projekt splnil 

všechny náležitosti, konečné vyjádření zatím škola neobdržela) 
 
ad11) 
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o akcích pořádaných školou: 

- „Zdravé zuby“ – akce pro žáky 1. a 2. třídy 
- olympiády - školní kola 
- ŠD – prezentace IZS – hasiči a záchranná služba 
- atletický čtyřboj 
- fotbalové utkání 
- kulturní pořad pro žáky 6.11.2017 
- plavecký výcvik 
- inkluze na škole 

 
ad12) 
Ostatní: 

Na dotaz paní Kusbachové ohledně internetového bankovnictví, reagovali členové výboru. 
Bylo by vhodné zjistit podmínky u jiných bankovních společností nebo navrhnout změnu 
podmínek u stávající banky. Vedení školy zjistí do příští schůze podmínky. 
 
Na dotaz p. Ondriškové, proč není ve ŠJ na výběr ze dvou jídel, odpověděla ŘŠ.  Chybí 
prostorové podmínky pro výdej dvou jídel, finanční prostředky na zvýšení počtu zaměstnanců 
ve školní kuchyni.   
 
Na dotaz p. Mikšovského, proč děti z Vinařické školy nestihly přechod na oběd, odpověděla 
ŘŠ. Vedení školy zjistí okolnosti a zodpoví na příští schůzi. 
 



Paní Ondrišková poukázala na nedostatek v šatnách v budově na Vinařického náměstí. Chybí 
háčky na bundy a polička. ŘŠ prověří a bude řešit.  
 
ŘŠ přečetla děkovný dopis zaslaný vedení školy v závěru minulého školního roku /uložen v 
ředitelně školy/.  

 
Závěry: 

- vedení školy zjistí podmínky internet. bankovnictví 
- vedení školy zjistí okolnosti pozdního příchodu žáků na oběd z Vinař. školy 
- vedení školy zajistí háčky a poličky do šaten na Vinař. škole 
- vedení školy zjistí možnosti zavedení dvou jídel ve ŠJ 
- výbor spolku odsouhlasil příspěvek na Mikuláše (10Kč/žák) 
- výbor odsouhlasil příspěvek 100 Kč na žáka/rodinu do Spolku rodičů a přátel školy 
- výbor odsouhlasil  nákup sportovního ochr.oděvu na florbal (brankář) 2x, běžecké tretry 4 

páry /ve výši cca 10 tisíc Kč/, proplacení cestovních nákladů žáků na sportovní atletický 
čtyřboj ve výši 684 Kč z prostředků Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Hlinecká  

- TU + tř. důvěrníci seznámí rodiče s výší příspěvku spolku (100Kč/rodina) 
 
 
 
Dne:  3.11.2017 
Zapsala: Ing. Z. Valková  


