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

ze dne 5. 4. 2016 

 

Jmenný seznam přiložen. 

Omluveni: p. Válová, p. Mikulička, p.Smutná, p. Porodová, p. Mikšovský, p. Plaňanská, 

 p. Onderka  

Program: 1. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 

 2. Projekty na ZŠ 

 3. Plánování rekonstrukce školy 

 4. Akce školy 

 5. Stav účtu spolku 

 6. Třídní schůzky 

 7. Přijímací řízení žáků 9. tříd 

 8. Ostatní. 

 

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

 - ŘŠ přečetla závěr zprávy z kontroly ve ŠJ, kterou provedla stravovací komise 15. 
a 16. března 2016 v budově na Hlinkách a na Vinařického náměstí – nebyly shledány žádné 
vážné nedostatky ( zpráva je přiložena v knize zápisů Spolku rodičů ) 

 - 16. 1. 2016 proběhl „Den otevřených dveří „ na ZŠ, návštěvníci mohli vidět 
všechny odborné učebny (dílny, interaktivní učebny, keramickou dílnu, kuchyňku, …)- akce 
byla úspěšná, návštěvníkům se ve škole líbilo  

 - rodiče i žáci využívají přítomnosti školního psychologa na naší škole (ST a ČT)- 
je zde velmi dobrá spolupráce, šk. psycholog pracuje i s celými třídními kolektivy 

   

ad2) Paní ředitelka informovala o projektech, které probíhají na naší škole: 

 a) 14. 3. proběhla fyzická kontrola projektu na vybudování modernizované 
žákovské školní dílny , kontrola neshledala pochybení, peníze z ROPu budou zaslány 
zřizovateli (škola - smlouva o zápůjčce)  

 b) 15. 1. byla podána žádost do JK v rámci Dotačního programu "Podpora sportu" 
na „rekonstrukci běžecké dráhy" na víceúčelovém hřišti u ZŠ Hlinecká ( 968 401 Kč ) 
podpořeno radou města   



 c) 15. 1. byla podána žádost o grant na environmentální výchovu do JK v rámci 
projektu "Rozvoj venkova a krajiny" ( 29 430 Kč ), vícedenní exkurze žáků 2. st. v centru 
ekologické výchovy "Dřípatka" u Prachatic  

 d) 9. 2. zažádáno o grant 9 000 Kč z Oranžového roku na organizaci "celoškolního 
projektového dne" 20. 5. (zapůjčen skákací hrad od společnosti ČEZ, kreativní dílny, 
multifunkční pozemek)  

 e) 9. 2. bylo zažádáno o grant 7 155 Kč z Oranžového roku na organizaci recitační 
soutěže 24. 5. na Sokolovně- odměny pro žáky      
  

 f)naše škola se zapojila do projektu „Děti do bruslí“ – pro žáky 1. st., zažádáno o 20 
lekcí, tj. 2 kurzy, projekt společný - obě ZŠ + MŠ, výuka bruslení 550 Kč/10 lekcí a část 
dopravy hrazena zákonným zástupcem, pronájem kluziště v Soběslavi a část dopravy hrazeno 
z projektu, realizace - září až prosinec 2016/17        
   

 g) od 15.  3.  se ZŠ Hlinecká zapojila do projektu „Obědy pro děti“ (pro rodiny dětí 
ve finanční tísni) – 3 žáci ze školy mají obědy zdarma     
  

 h) od 1. 2. se škola zapojila do projektu „úspěšný a neúspěšný žák“ – doučování 
žáků do června 2016, zapojeno 18 učitelů-mentorů, pracovní skupina - tvorba "strategie 
rozvoje ve vzdělávání na ZŠ v regionu"  

 

ad3) ZŘŠ, p.Čtvrtníková, informovala o nutných opravách a úpravách v budově ZŠ: 

  - školní výtah funguje pouze pro přepravu nákladů, nesmí být používán na 
přepravu osob, rekonstrukce je vyčíslena na 750 200Kč     
  - škola nemá bezbariérový vstup do budovy, město nechalo vypracovat projekt 
na jeho vybudování, žádost o dotaci podá škola      
  - na rekonstrukci vestibulu a vstupu do školy město uvolní prostředky až  v 
    roce 2017 (dle sdělení RM)   

   

ad4) Paní ředitelka seznámila přítomné členy s akcemi, které probíhají na škole:  
  

 a) plavecký výcvik žáků v Č. Budějovicích (výuka zkrácena z důvodu rekonstrukce 
bazénu)            
 b) LVK v Krkonoších 6. 3. – 13. 3. (skvělé sněhové podmínky, kurz byl velmi 
zdařilý)            
 c) sběr víček na pomoc postiženým dětem (sběru se ujala 7. B)   
 d) víceúčelové hřiště opět otevřeno pro veřejnost i pro děti na TV  
 e) beseda s p. Švarcovou (pamětnicí 2. sv. války) pro žáky 8. a 9. tříd  
 f) 15. 3. návštěva Poslanecké sněmovny v Praze žáky 8. a 9. tříd – exkurze byla 
velmi zdařilá           
 g) pasování na čtenáře v 1. třídách      



 h) 4. 4. a 5. 4. vzdělávací zábavný program „E. ON Energy Truck“ pro žáky 1. st. 
(velmi úspěšné, žáci obdrželi hodnotné dárky)  

 

 

ad5) Pokladník spolku, p. Kusbachová, informovala o stavu účtu – 38 000Kč, v pokladně je 
4 512Kč. 

 

ad6) Předsedkyně spolku, p. Mlsková, uvedla termín TS- 12. 4. 2016 od 15:30 – 18:00hod. 

 
 
ad7) Výchovný poradce, p. uč. Hladeček, informoval o termínech přijímacího řízení pro žáky 
9. tříd a přípravě žáků na ně. 
 
 
ad8) OSTATNÍ:           
            
 Paní Kusbachová vznesla připomínku ohledně světla, které nesvítí na chlapeckých 
záchodech ve žlutém patře. Paní ředitelka slíbila kontrolu.     
  
 Na dotaz p. Čechové, zda by škola nemohla zasáhnout v chování žákyně 5. třídy na 
sídlišti, odpověděla p. ředitelka. Chování mimo školu je věcí rodičů, ale školní psycholog 
s žákyní již pracuje.          
  
 Paní ředitelka upozornila přítomné na výskyt příušnic v 3. B (7 žáků). 

 

 

 

Závěry:  

 -p. ředitelka provede kontrolu světel na záchodech  

 -TU+ tř. důvěrníci seznámí rodiče s možností využití  šk. psychologa (ST a  ČT) 

 

Dne: 10. 4. 2016 

Zapsala: Ing. Z. Valková 


