ZÁPIS Z 24. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ
Den konání:

14. 5. 2015

Místo konání:

sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Čas:

16.00 hodin

Přítomni:

členové ŠR:
Mgr. Milan Šnorek, Ing. Radka Stoklasová, Ilona Trnková,
MUDr. Pavla Porodová, Mgr. Jana Čtvrtníková, Mgr. Jiřina Řehořová,
Mgr. Josef Ťupa, Mgr. Svatava Báčková
host:

Omluveni:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Gabriela Caltová, Jana Novotná, Monika Smutná, Ing. Lada Chlumecká

Program:
1. Seznámení s rozpočtem školy pro rok 2015 na provoz
2. Informace o projektech
3. Různé

K bodu 1. Ředitelka školy seznámila ŠR s rozpočtem na provoz školy schváleným na rok 2015.
Rozpočet byl snížen na 3 630 000 Kč, tj. o 250 000 Kč oproti předloženému návrhu. Byla ponížena
částka určená na energie o 180 000 Kč, o 50 000 Kč se sníží náklady na opravy a o 20 000 Kč náklady
na materiál.
K bodu 2. Byly podány informace o projektech, které právě probíhají, případně byly připravovány či
se právě připravují.
Ředitelka školy seznámila přítomné s průběhem projektu „Modernizace žákovské školní dílny“. Jsou
prováděny stavební práce, dokončují se výběrová řízení na vybavení dílny. Projekt má být ukončen
24. 7. 2015.
Zástupkyně ŘŠ informovala o projektu „EDISON“ organizovaném ve spolupráci s mezinárodní
studentskou organizací AIESEC.
Škola získala grant Jihočeského kraje na podporu EVVO, konkrétně na realizaci dvoudenních
výukových programů.
Projekt „Rekonstrukce běžecké dráhy“ nebyl Jihočeským krajem podpořen. Je připraven návrh pro
případné budoucí využití.

Probíhá projekt „Zvyšování kvality ve vzdělávání“, je zapojeno 27 žáků, na škole pracuje školní
psycholog. Připravuje se ukončení a hodnocení tohoto pilotního projektu.
Dále probíhá poslední fáze projektu zaměřeného na podporu technického vzdělávání, realizovaného
prostřednictvím COP Sezimovo Ústí, kdy se žáci školy zdarma účastní exkurzí, kroužků a společné
výuky.
Na závěr ředitelka školy informovala o podané žádosti v souvislosti s výzvou č. 56 OP VK, týkající se
jazykového vzdělávání žáků i pedagogů.
K bodu 3.
Vedení školy informovalo o probíhajících akcích (1. ročník meziškolní atletické olympiády, výběrové
testování žáků 9. ročníků, soutěže).
MUDr. Porodová se dotazovala, zda by u budovy školy nemohl být stojan na kola. Dále se ptala na
nutnost souhlasu rodičů s používáním plaveckých brýlí na plavání a na výuku angličtiny na 1. stupni,
volbu učebnic a jejich návaznost. Ředitelka školy vysvětlila, že podmínky při plaveckém výcviku určuje
plavecká škola a dále objasnila, co je obsahem ŠVP ve výuce angličtiny na 1. stupni. Všemi podněty
se bude vedení školy dále zabývat.

Schůze byla ukončena v 17.00 hodin
Zapsala:

Mgr. Jana Čtvrtníková

Den zápisu:

14. 5. 2015

