
ZÁPIS Z 26. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ 
Den konání:   25. 5. 2016 
Místo konání:  sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 
Čas:   16.00 hodin 
 
Přítomni: předseda ŠR:  Mgr. Milan Šnorek,  

členové ŠR:  Jana Novotná, Monika Smutná, Ing. Radka Stoklasová, 
Gabriela Caltová, MUDr. Pavla Porodová, 
Mgr. Jana Čtvrtníková, Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr. Josef Ťupa, 
Mgr. Svatava Báčková 

host: Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 
Omluveni:   Ilona Trnková, Ing. Lada Chlumecká 
  
  
Program: 

1. Seznámení s rozpočtem na provoz školy pro rok 2016 
2. Úpravy ŠVP od září 2016 
3. Projekty, kontroly 
4. Informace o akcích školy 
5. Různé 

K bodu 1. ZŠ bude v roce 2016 hospodařit s rozpočtem 3 630 000 Kč, tj. o 70 000 Kč méně, než bylo 
požadováno. Ředitelka školy v této souvislosti informovala o potřebných opravách a rekonstrukcích 
(podlaha v tělocvičně, výtah, bezbariérový vstup do budovy, výměna zastaralých přístrojů ve školní 
kuchyni, modernizace vestibulu a šaten školy). Rozpočet školy nedostačuje na všechny opravy, je 
nutné sledovat dotační výzvy, případně žádat zřizovatele o další prostředky. 
 
K bodu 2. Ředitelka školy informovala o změnách vyplývajících z novely školského zákona 
č. 82/2015 Sb. a z vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Pro školu z toho plyne především nutnost zapracovat změny do ŠVP a připravit se na případné přijetí 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd a jejich vzdělávání na základě doporučení 
poradenského zařízení. Pro žáky speciální třídy určené žákům s LMP (lehké mentální postižení) na 
2. stupni ZŠ platí výjimka, tito žáci se i nadále mohou vzdělávat za stávajících podmínek, třída zůstane 
zatím zachována. 



K bodu 3. Ředitelka školy informovala o probíhajících a plánovaných projektech, dále o kontrolách již 
hotových projektů. Proběhla fyzická kontrola čerpání finančních prostředků ROP projektu 
„Modernizace žákovské dílny“, nebyly shledány nedostatky. Škola získala dotaci z Jihočeského kraje 
na modernizaci běžecké dráhy, část nákladů bude hrazena z rezervního fondu školy, zbylá částka 
bude dofinancována z prostředků zřizovatele. Dále byla získána dotace na realizaci pobytových 
programů zaměřených na EVVO pro žáky 2. stupně. ZŠ se rovněž podílí na projektu „MAP+ v ORP Týn 
nad Vltavou“ týkající se strategie rozvoje základního školství v regionu. Škola je nově zapojena do 
projektu „Obědy pro děti“, pokračuje v projektech „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“. V příštím 
školním roce je plánováno zapojení do projektu „Děti do bruslí“ určeného především pro žáky 
1. ročníku. Část nákladů na uvedený projekt bude hrazena z prostředků „Oranžového roku“. 
 
K bodu 4. Žáci školy se tradičně účastní řady soutěží, ředitelka školy informovala o výsledcích 
některých z nich. Starší žáci získali 2. místo v Poháru rozhlasu a 2. místo v Atletickém čtyřboji, starší 
žákyně byly na 4. místě. Školnímu časopisu Kotel bylo uděleno čestné uznání v soutěži Školní časopis 
roku. Družstvo žáků 4. a 5. tříd získalo 4. místo v okresním kole Dopravní soutěže. Škola uspořádala 
letošní ročník Recitační soutěže pro základní školy v Týně nad Vltavou a okolí. Dále proběhl 
Projektový den pro žáky naší školy. 
 
K bodu 5. Firma RICHMONT – CZ darovala žákům školy 20 kusů tabletů. Paní učitelka Báčková 
informovala o zkušenostech s jejich využitím ve výuce. 
 
 
 
  
 
Schůze byla ukončena v 17.30 hodin 
Zapsala:  Mgr. Jana Čtvrtníková 
Den zápisu:  26. 5. 2016 
 
 


