
Zápis ze sch ůze “Spolku rodi čů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“ ze dne 
9.5.2017 
 
Jmenný seznam přiložen. 
 
Omluveni:  p. Mikulička, p. Onderka, p. Kodad, p. Čechová 
 
 
Program:  1. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 
  2. Stav účtu spolku 
  3. Schválení příspěvku z fondu spolku 
  4. Třídní schůzky 
  5. Coca-Cola Cup 
  6. Akce školy 
  7. Projekty 
  8. Bezbariérový vstup do školy 
  9. Přijímací zkoušky 
  10. Ostatní 
 
 
ad1) 
ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů. Stravovací komise zatím 
neuskutečnila kontrolu ve ŠJ, paní ředitelka doporučila její realizaci ještě do konce 
školního roku. 
ŘŠ seznámila přítomné s možnostmi využití šk. psychologa, členům spolku rozdala 
rozpis jeho konzultací. 
 
ad2) 
Pokladník spolku, p. Kusbachová, informovala o stavu účtu – 30 813,90Kč 
k 30.4.2017. V pokladně je 4 832Kč. 
 
ad3) 
Spolek rodičů odsouhlasil uhrazení faktury za autobus na OK ve volejbalu do Č. 
Budějovic. Výbor odsouhlasil také příspěvek na MDD ve výši 10Kč/žák. Celková 
částka – 3400Kč. 
 
ad4) 
Předsedkyně spolku, p. Smutná, oznámila termín TS – 16.5.2017 od 15:30hod do 
18:00hod. Zároveň po celou dobu TS budou probíhat v kanceláři školy volby do 
školské rady. 
 
ad5) 
Paní ředitelka informovala o připravované sportovní akci Coca-Cola Cup pro žáky 
1.st. Fotbalové utkání proběhne v pátek 12.5.2017 na hřišti u ZŠ Hlinecká, všichni 
žáci z Vinařické školy dostanou oběd v budově Hlinecká bez čipu. Vyučování bude 
ukončeno ve 12:35 hod. 
 
 
 
 



ad6) 
ŘŠ p. Hájková, informovala o akcích pořádaných školou: 

- olympiády (matematické, přírodovědné, rybářská …) 
- soutěže (dopravní, mladý módní návrhář, recitační, fotbalové utkání školní 

družiny s temelínskou základní školou, ...) 
- školní výlety 
- exkurze 
- plavecký výcvik 
- „mléko do škol“ (od září dotované neochucené mléko a výrobky i pro žáky 

2.st. – informace dostanou rodiče do konce května) 
- „EDISON“ – v únoru navštívilo naši školu 7 stážistů, s překladem přišli 

pomoci žáci z gymnázia, projekt se vydařil 
- LVK do Pece pod Sněžkou – proběhl běžecký i sjezdový výcvik pro žáky  

6. – 9. tříd, kurz byl velmi zdařilý 
 
ad7) 
Paní ředitelka informovala o projektech, které probíhají na naší škole: 

a) získány finanční prostředky z Oranžového roku (ČEZ) na sportovní den a 
na projekt „Děti do bruslí“ ve výši 40 tis. Kč 

b) projekt „OP VVV " – škola získala dotaci 934 677,00 Kč na rozvoj 
čtenářských dovedností, doučování žáků, vzdělávání učitelů, …, (od září 
2017 do srpna 2019) 

c) grant na environmentální výchovu od JK v rámci projektu „Rozvoj venkova 
a krajiny“ – 2 denní exkurze žáků 2.st. v CEV „Dřípatka“ v Prachaticích – 
schváleno 23 430 Kč 

d) do JK zažádáno o grant na rekonstrukci velké tělocvičny – škola získala 
550tis. Kč (celková částka na opravu činí 880tis. Kč) 

e) do IROPu zažádáno o 4 660 384,00 Kč na rekonstrukci školního výtahu, 
bezbariérového WC, učebny jazyků pro 25 žáků, na venkovní altán a 
rekonstrukci školní cvičné kuchyňky – není zatím schváleno 
 

ad8) 
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, seznámila přítomné členy s ukončením výstavby 
bezbariérového vstupu do školy. 9.5.2017 proběhla kolaudace, 16.5.2017 proběhne 
slavnostní otevření za přítomnosti zástupců z města a NADACE ČEZ.  
ŘŠ pozvala i členy spolku. 
 
ad9) 
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o úspěchu žáků 9. tříd u přijímacích 
zkoušek. Téměř všichni žáci byli přijati na první školu, kterou si zvolili. 
Z 5. tříd bylo přijato 10 žáků na gymnázium (ze dvou 5. tříd bude příští šk. rok pouze 
jedna 6. třída). Od září budou dvě 1. třídy. 
 
ad10) 
Ostatní: 

Paní Novotná vznesla návrh ohledně TS. Uvítala by pouze dvě TS během 
školního roku. Paní ředitelka vznese návrh na pedagogické radě.  

 
 
 



Závěry: 
- TU + tř. důvěrníci seznámí rodiče s možností využití šk. psychologa a jeho 

konzultačními hodinami 
- spolek odsouhlasil příspěvek na autobus na sportovní akci žáků a na MDD 

(10Kč/žák) 
- stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ 
- ŘŠ projedná návrh na dvě TS za šk. rok s pedagogy 

 
 
 
Dne: 13.5.2017 
 
Zapsala: Ing. Z. Valková 


