
ZÁPIS Z 22. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ 

Den konání:   23. 9. 2014 

Místo konání:  sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 

Čas:   16.00 hodin 

 

Přítomni:  členové ŠR: Mgr. Milan Šnorek, Ing. Radka Stoklasová, Jana Novotná, 

     Ilona  Trnková, Gabriela Caltová, Ing. Lada Chlumecká,  

     MUDr. Pavla Porodová, M. Smutná,Mgr. Jana Čtvrtníková, 

     Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr. Josef Ťupa, Mgr. Svatava Báčková 

Host: Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 

 

  

Program: 

1. Seznámení s průběhem a výsledky voleb do ŠR 

2. Schválení jednacího řádu ŠR a doplnění adresáře členů 

3. Volba předsedy ŠR 

4. Informace o ŠVP 

5. Schválení školního řádu a pravidel hodnocení 

6. Informace o posledních kontrolách 

7. Různé 

a. Vypracování dokumentu „Požárně bezpečnostní řešení stavby“ 

b. Modernizace žákovské dílny 

c. Modernizace šaten a vstupního vestibulu 

d. Další připravované akce 

e. Spolupráce s COP Sezimovo Ústí 

f. Projekt „Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ v ORP Týn nad Vltavou“ 

g. Úhrada platby ŠD 

h. Bezbariérový přístup do školy, rekonstrukce výtahu 

 

K bodu 1. Ředitelka školy přivítala členy ŠR, stručně je informovala o činnosti ŠR a zakotvením ŠR 

ve školském zákoně, dále seznámila s průběhem voleb do ŠR. Volby členů z řad pedagogů proběhly 

dne 21. 5. 2014, byli zvoleni Mgr. Řehořová, Mgr. Ťupa, Mgr. Báčková a Mgr. Čtvrtníková . Dne 

10. 6. 2014 se konaly volby do ŠR z řad zákonných zástupců, zvoleny byly G. Caltová, M. Smutná, 

MUDr. Porodová a Ing. L. Chlumecká. Zřizovatel doplnil ŠR Mgr. Šnorkem, Ing. Stoklasovou, J. 

Novotnou a I. Trnkovou.    

 



 

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

ŠR. 

K bodu 3. Ředitelkou školy byl navržen na funkci předsedy ŠR pan Mgr. Milan Šnorek, předseda byl 

ostatními přítomnými zvolen bez připomínek, Mgr. Šnorek funkci přijal. 

K bodu 4. Školní vzdělávací program nebyl pro školní rok 2014/2015 upravován. Platí stávající verze, 

je dostupná na webových stránkách školy a veřejně přístupná v budově školy.  Školní vzdělávací 

program byl schválen školskou radou.  

K bodu 5. Školská rada schválila školní řád. Školská rada schválila pravidla hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků.  Oba dokumenty jsou rovněž přístupné veřejnosti v elektronické i tištěné podobě. 

K bodu 6. Ředitelka školy seznámila přítomné s výsledky kontrol. Zmínila příznivé hodnocení ČŠI po 

týdenní kontrole v listopadu 2013, inspekční zpráva byla již projednána na 21. schůzi ŠR, celá je 

k dispozici na webových stránkách školy a ČŠI. Dále proběhla v srpnu veřejnosprávní kontrola MÚ Týn 

nad Vltavou týkající se hospodaření školy za období od srpna 2013 do srpna 2014 – nebyly shledány 

závady. V prvních dnech školního roku se uskutečnily dvě kontroly. Dne 11. 9. 2014 kontrola provozu 

školní kuchyně a školy Krajskou hygienickou stanicí, nebyly zjištěny žádné závady. Hned následující 

den se uskutečnila kontrola BOZP svazovým inspektorem bezpečnosti práce ČMOS PŠ, předmětem 

kontroly byla veškerá dokumentace školy týkající se BOZP a dále kontrola pracoviště. Inspektorka 

upozornila na chybějící madlo u zadního vchodu do školy, již se zajišťuje náprava. 

K bodu 7.  

a. Ředitelka školy informovala ŠR o chybějícím dokumentu „Požárně bezpečnostní řešení 

stavby“ v budově ZŠ Hlinecká. Přes snahu vedení školy i úředníků města se nepodařilo uvedený 

dokument dohledat. Jedinou možností tedy v současné době je zpracování nového požárně 

bezpečnostního řešení, paní ředitelka jedná s autorizovaným technikem o předpokládané ceně 

za vytvoření tohoto dokumentu. 

b. Škola podala opětovně žádost o grant na projekt Modernizace žákovské dílny, tentokrát do 

34. výzvy ROP Jihozápad, žádost úspěšně prošla prvním kolem. 

c. Vedení školy připravuje projekt Modernizace šaten a vstupního vestibulu ZŠ Hlinecká. Je 

hotový  stavební projekt, přepokládaná cena této investiční akce je vyčíslena na 3,5 mil. Kč (včetně 

výměny elektroinstalace a dalších stavebních úprav). Přítomní členové ŠR si měli možnost 

prohlédnout projektovou dokumentaci. Ředitelka školy podá žádost do RM o zařazení investiční akce 

do rozpočtu města pro rok 2015. 

d. Ředitelka školy informovala o dalších připravovaných opravách, jedná se především 

o pokládku nového povrchu v tělocvičnách, oprava stávající podlahy by byla finančně příliš nákladná 

a nevyhovující. Dále je potřeba opravit část fasády na budově ZŠ na Vinařického náměstí. V příštím 

roce vedení školy uvažuje o stavbě venkovního altánku na školním pozemku. 



e. Škola přijala nabídku na spolupráci s COP Sezimovo Ústí. Jedná se o účast žáků 2. stupně na 

technicky zaměřených exkurzích, ukázky práce s vybavením školy, odborné stáže a kroužky pro žáky 

ZŠ. Veškeré náklady jsou hrazeny z projektu, na který střední škola získala grant. 

f.  Škola je zapojena do projektu „Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ v ORP Týn nad 

Vltavou“, jedná se o pilotní projekt, který má pomoci žákům ohroženým neúspěchem, mentory 

projektu jsou třídní učitelé žáků, na škole bude jeden den v týdnu přítomen psycholog. 

g. Paní MUDr. Porodová se dotázala na možnost uhradit platbu za školní družinu 

bezhotovostně. Dosud probíhají všechny platby pouze hotovostně přímo vychovatelkám ŠD, buď 

každý měsíc, případně ve dvou jednorázových platbách tj. období září - prosinec, leden - červen.  

Vedení školy přislíbilo se tímto požadavkem zabývat a nabídnout rodičům možnost bezhotovostní 

platby za pobyt v ŠD. 

h. Posledním projednávaným bodem byla možnost bezbariérového vstupu do školy.  Škola 

sice v současné době nemá žádného žáka s tělesným postižením, ale situace je nevyhovující. Rovněž 

výtah uvnitř budovy je zatím funkční, ale zastaralý. Vedení školy požádá zřizovatele o bezbariérové 

řešení vstupu do školy, případně rekonstrukci výtahu. 

 

  

 

Schůze byla ukončena v 17.10 hodin 

Zapsala:  Mgr. Jana Čtvrtníková 

Den zápisu:  23. 9. 2014 

 

 


