Zápis ze schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“
ze dne 3.11.2015
Jmenný seznam přiložen v knize zápisů.
Omluveni:

p. Štětková, p. Mikulička, p. Čtvrtníková

Program:

1. Přivítání nových členů
2. Změna názvu SRPDŠ
3. Stav účtu Spolku rodičů a přátel ZŠ
4. Volba nových členů do výchovné a stravovací komise
5. Třídní schůzky
6. Přijímací řízení 2015 – 16
7. Příspěvek do fondu spolku
8. Příspěvek na Mikuláše
9. Školní družina
10. Pitné automaty v budově školy
11. Akce školy
12. Projekty na ZŠ Hlinecká
13. Ostatní

ad1) Předsedkyně spolku, p. Mlsková, přivítala nové třídní důvěrníky (1. A p. Válová).
ad2) Paní ředitelka informovala o změně názvu SRPDŠ na „Spolek rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou,
Hlinecká“ od 15.7.2015. Statutárním orgánem spolku je předseda – paní Iveta Mlsková. Stanovy
jsou uveřejněny na stránkách školy.
ad3) Paní Věra Kusbachová, pokladník spolku, informovala o stavu finančních prostředků v pokladně
a na účtu spolku. K 3.11.2015 je v pokladně 4614 Kč, na účtu u České spořitelny je 22 129,13 Kč.
Výběr z tohoto účtu je možný pouze při souhlasu dvou osob, s účtem mohou disponovat (p.
Čtvrtníková, p. Hájková, p. Mlsková, p. Kusbachová).
ad4) Do stravovací komise byla nově zvolena p. Smutná – p. Porodová z časových důvodů nemohla
funkci plnit.
Do výchovné komise byl nově zvolen p Mikšovský.
ad5) Předsedkyně spolku, p. Mlsková, oznámila termín TS – 10.11.2015 od 15:30 – 18:00hod. Od
15:00 hod proběhne ve ŠJ „Burza škol“, které se zúčastní žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče. Pozváno je
přes 24 škol.
Pro žáky 6. - 9. tříd, kteří jedou na LVK do Krkonoš, se uskuteční informační schůzka od 15:00hod s p.
uč. Koberovou.
ad6) ŘŠ, p. Hájková, informovala o změně termínu přijímacího řízení v letošním školním roce.

Na gymnázia zřizovaná krajem se uskuteční přijímací řízení 18.4. a 19. 4. 2016 a na ostatní maturitní
obory 22.4. a 25. 4. 2016. Na střední školy, přihlášené do pilotního ověřování přijímacích zkoušek
CERMATEM, je stanoven termín na 15.4.2016.
ad7) Členové spolku schválili příspěvek 100Kč na rodinu. Peníze z tohoto fondu se využívají na sporty,
na hory, Mikuláš, Den dětí aj.. Příspěvek je dobrovolný.
ad8) Spolek odsouhlasil příspěvek na Mikuláše – 10Kč na žáka. Akci pořádají žáci 9. tříd.
ad9) Paní ředitelka informovala o zvýšeném zájmu o školní družinu na naší škole. Máme 4 oddělení,
přijata byla nová vychovatelka. Platba družiny přes účet se osvědčila.
ad10) ŘŠ, p. Hájková informovala rodiče o odstranění automatu na studené nápoje a o výměně
automatu na nápoje teplé, který je kvalitnější.
ad11) Paní ředitelka seznámila přítomné členy s akcemi, které proběhnou na škole:
a) LVK do Krkonoš – 6.3 – 13.3. 2016
b) bruslení do Veselí nad Luž. – prosinec
c) plavecký výcvik žáků 3. - 4. ročníků v TJ KOH-I-NOOR Č. Budějovice - únor až červen 2016
d) sportovní dopoledne pro žáky I. a II. st.
e) „Vzdělání a řemeslo“ v Č. Budějovicích – žáci 9.tříd
f) "Cassiopeia" výukové pořady v rámci prevence rizikového chování žáků
Sportovní hala-Týn, stadion na bruslení ve Veselí n/Lužnicí a výukové pořady společnosti
Cassiopeia budou hrazeny školou z grantu na „Prevenci rizikového chování žáků“.
ad12) ŘŠ informovala o projektech probíhajících na škole:
a) „Výzva 56“ (grant z MŠMT na jazykové vzdělávání) – zahraniční pobyt pro vyučující AJ na
Maltu a zahraniční pobyt pro žáky do Londýna.
b) „Výzva 57“ (grant na dovybavení školní dílny a na jazykové vzdělávání žáků v AJ
internetovou formou).
c) grant z KÚ Č. Bud. na environmentální vzdělávání – dvoudenní pobyt žáků v Dřípatce u
Prachatic
d) 30. 7. 2015 byla ukončena realizace projektu z ROP Jihozápad "Modernizace žákovské
školní dílny", náklady této akce byly přes 1 130 000 Kč, slavnostní otevření se konalo
v polovině září, vznikly dvě dílny - kovo a dřevo. Zástupci spolku rodičů a přátel si
modernizovanou dílnu společně prohlédli.
ad13) Ostatní:
Na dotaz p. Mikšovského, ohledně úpravy hřiště a šk. budovy, odpověděla p. ředitelka. Hřiště
bude do února zavřené, je vyrovnané zeminou a oseté travinou, proběhla oprava antukového hřiště.
Na rekonstrukci vestibulu rada města uvolní 3,5 mil Kč až v r. 2017. V tomto školním roce bude
vytvořen projekt a realizován bezbariérový vstup do školy, zajistí zřizovatel školy. V listopadu
proběhne revize školního výtahu, výtah je zastaralý, nutná rekonstrukce, předpokládaná cena
(800 tisíc). Ve školní kuchyni je nutné nahradit zastaralou pečící troubu. Rekonstrukce podlahy ve

velké tělocvičně (700 tis. Kč) se v letošním školním roce zřejmě neuskuteční z důvodu finanční
nákladnosti, vhodné využít dotaci.
Na dotaz p. Kusbachové, ohledně vystupování p. školníka k žákům 1. tříd, reagovala ŘŠ.
S panem školníkem bude projednáno.
Paní Porodová vyjádřila nespokojenost s velkým množstvím sešitů, které žáci musí nosit na ČJ
a M. Paní ředitelka projedná připomínku na pedagogické radě a doporučí vyučujícím, aby sešity
zredukovali.
Paní Smutná vyjádřila nespokojenost s kvalitou a porcemi jídel ve ŠJ. Paní ředitelka
doporučila kontrolu stravovací komisí ve ŠJ, připomínka byla projednána se zaměstnanci školní
kuchyně, vedení školy provede kontrolu.
Pan Onderka poukázal na špatný stav některých učebnic. ŘŠ odpověděla, škola se snaží
postupně nahrazovat staré učebnice za nové, je ovšem limitována finančními možnostmi školy.
Závěry:
- do stravovací komise zvolena p. Smutná
- do výchovné komise zvolen p. Mikšovský
- TU + tř. důvěrníci seznámí rodiče s výší příspěvku spolku – 100Kč na rodinu
- spolek odsouhlasil příspěvek na Mikuláše – 10Kč na žáka
- stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ
- ŘŠ navrhne vyučujícím na pedag. poradě zredukovat množství sešitů na ČJ a M
- ŘŠ projedná s p. školníkem jeho přístup k žákům 1. tříd
- ŘŠ projedná připomínky ohledně školní kuchyně se zaměstnanci kuchyně, bude
provedena kontrola

Dne: 3.11.2015
Zapsala: Ing. Z. Valková

