Zápis ze schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“
ze dne 3.1.2017
Jmenný seznam přiložen.
Omluveni: p. Janoušková, p. Onderka, p.Šimlingerová, p. Čechová, p. Mikulička
Program:
1. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze
2. Příspěvek do fondu spolku
3. Projekt EDISON
4. Čipy ve ŠJ
5. Automat na teplé nápoje
6. Stav účtu spolku
7. Třídní schůzky
8. Projekt „Děti do bruslí“
9. Zápis do 1. tříd
10. Projekty – žádosti o granty
11. Akce školy
12. Opravy ve škole
13. Přijímací řízení žáků 9. tříd
14. Ostatní

Paní ředitelka přivítala všechny členy v novém roce 2017 a popřála jim pevné zdraví a
mnoho osobních i pracovních úspěchů. Představila nového předsedu Spolku rodičů a
přátel ZŠ Týn nad Vlt., Hlinecká – p. Moniku Smutnou.
ad1)
ŘŠ odpověděla na dotazy z minulé schůze Spolku rodičů. Odpověď p. Mikšovskému je
přiložena k zápisu schůze ze dne 1.11.2016 (hodnocení žáků formou ústního zkoušení,
hodnocení v TV, školní mléko).
ad2)
Paní ředitelka informovala o výši vybraného příspěvku Spolku rodičů – 24700 Kč (nezaplatilo
14 rodin).
ad3)
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, seznámila přítomné s přípravou projektu EDISON. Projekt proběhne na
naší škole 12. – 19.2. 2017.

ad4)
Paní ředitelka informovala o novém stravovacím systému na ZŠ. Nově byly zavedeny čipy,
které si žáci kupují. Na základě čipu se kuchařkám zobrazí jméno žáka a gramáž stravy.
Rodiče mohou kontrolovat přes internet, zda žáci na obědy chodí, obědy lze odhlašovat i
přihlašovat přes internet. Zatím nelze z kapacitních důvodů zajistit dva druhy jídel ve ŠJ. Do
budoucna se počítá s použitím těchto čipů při vstupu do budovy školy.
ad5)
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o odstranění automatu na teplé nápoje. Od 1.1.2017 platí
nová vyhláška, která tyto nápoje v budově školy zakazuje tzv. "pamlsková vyhláška".
ad6)
Pokladník spolku, p. Kusbachová, informovala o stavu účtu – 41000 Kč k 31.12.2016.
V pokladně je 7498 Kč.
ad7)
Předsedkyně spolku, p. Smutná, uvedla termín TS – 10.1.2017 od 15:30 do 18:00 hod.
V pátek 3.2.2017 budou mít žáci pololetní prázdniny.
ad8)
ŘŠ informovala o ukončení projektu „Děti do bruslí“. Dotace z Oranžového roku byla 35000
Kč. Akce se zúčastnilo 85 žáků 1.stupně z obou týnských základních škol. Projekt byl velmi
úspěšný, všichni žáci se naučili bruslit, příspěvek z projektu činil přes 400 Kč na žáka,
zákonný zástupce hradil kurzovné ve výši 275 Kč a část dopravy ve výši 47 Kč.
ad9)
Paní ředitelka seznámila přítomné s termínem zápisů do 1. třídy (od 1.4.2017 do konce
dubna). V únoru se uskuteční návštěva p. učitelek budoucích 1. tříd v MŠ, proběhne
vyučování nanečisto pro děti z MŠ a „Den otevřených dveří“ na ZŠ Hlinecká.
ad10)
Paní ředitelka informovala o projektech, do kterých se škola přihlásila za účelem získání
grantu:
a) žádost o grant na environmentální výchovu do JK – vícedenní exkurze žáků 2. st.
v CEV „Dřípatka“ u Prachatic.
b) žádost o grant do OP VVV – grant na školní aktivity – doučování žáků, čtenářská
gramotnost, zábavná logika a matematika, vzdělávání učitelů. V případě poskytnutí
dotace bude projekt zahájen 1.9.2017 , skončí 31.8.2018)
c) žádost o grant z Nadace ČEZ na bezbariérový vstup do školy ( škola získala grant
ve výši 465 tis. Kč, celkové náklady 668451 Kč), proběhlo výběrové řízení, začátek
března ukončení investiční akce.
d) žádost o grant z „IROP“ na rekonstrukci odborných učeben (žákovská cvičná
kuchyňka, venkovní učebna přírodních věd, jazyková učebna, rekonstrukce osobního
výtahu v budově školy na Hlinkách, vybudování WC pro invalidy.
ad11)
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o akcích pořádaných školou:
- Mikuláš a čert na ZŠ Hlinecká a v budově odloučeného pracoviště
- předvánoční bruslení ve Veselí nad Luž. , 2 kurzy

- akce „Medová snídaně“ pro 1. st. v rámci projektu Ministerstva zemědělství ČR
- akce „Bovýsek“ maskot rozdával dětem ovoce v rámci projektu "Ovoce do škol"
- projekt „Obědy pro děti“ – škola zapojena do projektu druhým rokem
- LVK – 19.2 – 26.2.2017 – Krkonoše, Pec pod Sněžkou
- plavecký výcvik pro 3. a 4. třídy po 10 lekcích, plavecká škola KOH-I-NOOR ČB
- návštěva JE Temelín – 9. tř, exkurze o energii
- kino KD Sokolovna – film Anděl Páně II. – 8. a 9. tř.
- výukové programy společnosti CASSIOPEIA Č. Budějovice
- příprava sportovního dne a pololetního bruslení ve Veselí nad Luž.

ad12)
ŘŠ oznámila ukončení opravy malé tělocvičny. Do budoucna se počítá i s opravou velké
tělocvičny. Zatím chybí finance.
ad13)
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o termínech přijímacího řízení pro žáky 9. tříd a
přípravě žáků na ně. Zápisové lístky si budou moci rodiče vyzvednout v ředitelně školy.
ad14)
Ostatní:
Ve škole funguje školní psycholog pro rodiče s dětmi (středa a čtvrtek)
Stravovací komise (p. Mikšovský, p. Čechová), uskuteční kontrolu ve ŠJ na konci
února.
Na dotaz p. Válové, proč jezdí žáci na plavecký výcvik do Č.B. místo do Písku,
odpověděla ŘŠ. Písecká plovárna odřekla naší škole kurzy z důvodu rekonstrukce . Vedení
školy oslovilo plaveckou školu v Č. Budějovicích - KOH - I - NOOR, ta naše žáky do
požadovaných kurzů zařadila. V Č.B. jsme již zůstali, se službami jsme spokojeni, kurzovné
hradí škola z prostředků, zákonný zástupce hradí pouze dopravu do místa plaveckého výcviku
tj. 60 Kč./ lekce.
Závěry:
- TU + třídní důvěrníci seznámí rodiče s možností využití šk. psychologa (ST,ČT)
- stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ

Dne: 4. 1. 2017
Zapsala: Ing. Z. Valková

