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

ze dne 31.5. 2016 

 

Jmenný seznam přiložen. 

Omluveni:  p. Mikulička, p.Smutná, p. Porodová, p. Mikšovský, p.Kodad, 

 p. Janoušková  

Program: 1. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 

 2. Schválení příspěvku z fondu spolku 

 3. Stav účtu spolku 

 4. Třídní schůzky 

 5. Rekonstrukce  v budově školy 

 6. Inkluze 

 7. Projekty 

 8. Akce školy 

 9. Úspěchy v soutěžích 

 10. Různé          

 

ad1) Paní ředitelka odpověděla na dotazy z minulé schůze Spolku rodičů: 

- byla provedena kontrola světel ve žlutém patře, světla svítila 
- služby školního psychologa budou moci využívat rodiče s dětmi i příští školní 

rok  

ad2) Spolek rodičů odsouhlasil uhrazení faktury za autobus na sportovní akce („Pohár 
rozhlasu“, „Atletický čtyřboj“, „Volejbal“). Výbor odsouhlasil také příspěvek na MDD ve 
výši 10 Kč/žáka a příspěvek na LVK 150Kč/žáka. Celková částka – 5420 Kč. 

 

ad3) Pokladník spolku, p. Kusbachová, informovala o stavu účtu k 31.5.2016 – 29030Kč, 
v pokladně je 4006 Kč. 

 

ad4) Předsedkyně spolku, p. Mlsková, oznámila termín TS – 7.6.2016 od 15:30 – 18:00 hod. 

 

ad5) ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o plánovaných opravách v budově školy: 



 - podlahy v tělocvičnách (700tis. Kč) 
 - oprava výtahu (750 tis. Kč) 
 - bezbariérový vstup do školy (zažádáno o grant od společnosti ČEZ) 
 
ad6) ŘŠ informovala rodiče o společném vzdělávání žáků na ZŠ – inkluzi. 
 
ad7) Paní ředitelka informovala o projektech, které probíhají na naší škole:  

 a) grant na environmentální výchovu od JK v rámci projektu „Rozvoj venkova a 
krajiny“ – dvoudenní exkurze žáků 2. st. v centru ekologické výchovy „Dřípatka“ u 
Prachatic – schváleno 
 b) žádost o grant do JK v rámci dotačního programu „Podpora sportu“ na 
rekonstrukci běžecké dráhy – schváleno (celková částka 960 tis. Kč – město 
dofinancuje 450 tis. Kč, 1.6.2016 proběhne výběrové řízení) 
 c) projekt „Medová snídaně“ – schváleno (žáci 1. st. od října budou moci využít 
různé besedy, ochutnávky , …) 
 d) projekt „ Úspěšný a neúspěšný žák“ – pokračuje 
 e) projekt „ Obědy pro děti“ – pokračuje 
 f) projekt „ Ovoce do škol“ a „Školní mléko“ – pokračuje 
 g) získán grant od JK na projekt „Škola zařídí, kraj zaplatí“ ve výši 15 tis. Kč  
 (žáci 2.st. navštíví NZM v Praze)  
 h) získány finanční prostředky z Oranžového roku (ČEZ) na recitační soutěž 
  (5 tis. Kč) a na projekt „Děti do bruslí“ 
 

ad8) ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o akcích pořádaných školou: 
- „Projektový den“ – 20.5.2016 
- MDD – 27.5.2016 
- plavecký výcvik v Č. Budějovicích 
- LVK v Krkonoších 
- využívání školních dílen a multifunkčního pracoviště (pozemek) 
- „ Den otevřených dveří 15. ženijního pluku v Bechyni“ – 3.6.2016 (6.A + 4.B) 
- zakoupeny tablety od sponzora – Richmont (4.B – 20tabletů) 

 
ad9) Paní ředitelka seznámila přítomné s úspěchy žáků v soutěžích: 
 a) „Pohár rozhlasu“ – 2. místo st. chlapci, 4. místo st. dívky 
 b) „Atletický čtyřboj“ – 2. místo 
 c) „Dopravní soutěž“ – okresní kolo – 4. místo 
 d) „Mladý zahrádkář“ – 1.,2.,3.místo st. žáci (žákyně M. Novotná se zúčastní  
 národního kola v Praze 18.6.2016) 
 e) „Školní časopis“ – čestné uznání 
 f) „Vltavotýnská míle“ – 1. místo (získán putovní pohár) 
 
 
ad10) Různé 
 
 Na dotaz p. Čechové, zda se příští rok bude spojovat 5.A a 5.B, odpověděla ŘŠ.  
 Odchází 13 žáků do primy na gymnázium, dojde tedy ke sloučení obou tříd. 
 
 Paní ředitelka poděkovala p. Štětkové, třídní důvěrník 9.A, za dlouhodobou 
 spolupráci a popřála jí mnoho pracovních úspěchů. 
 



 Předsedkyně výboru, p. Mlsková, popřála všem zúčastněným rodičům pěkné 
 prázdniny a poděkovala jim za celoroční práci 
 

 

Závěry:  

- spolek odsouhlasil příspěvek za autobus na sportovní akce žáků, na MDD a LVK 
(5420 Kč) 

 

Dne: 1.6. 2016 

Zapsala: Ing. Z. Valková 


