
ZÁPIS Z 27. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ 
Den konání:   11. 10. 2016 
Místo konání:  sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 
Čas:   16.00 hodin 
 
Přítomni: předseda ŠR:  Mgr. Milan Šnorek,  

členové ŠR:  Jana Novotná, Ilona Trnková, Monika Smutná, 
Ing. Radka Stoklasová, Mgr. Jana Čtvrtníková, 
Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr. Josef Ťupa, Mgr. Svatava Báčková 

host: Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 
Omluveni:  Ing. Lada Chlumecká, Gabriela Caltová, MUDr. Pavla Porodová 
  
Program: 

1. Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2017 
2. Školní řád, pravidla hodnocení a  ŠVP na rok 2016 - 2017 
3. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2015 – 2016 
4. Informace o projektech  
5. Různé 

 
K bodu 1. Byl projednán návrh rozpočtu školy na rok 2017. Školská rada doporučuje předložit RM 
návrh rozpočtu v uvedeném znění. 
K bodu 2. Ředitelka školy informovala o drobných úpravách ve školním řádu týkajících se především 
bezpečnosti žáků. Pravidla hodnocení zůstávají v platnosti ve stávajícím znění. Dále stručně 
seznámila přítomné se změnami školního vzdělávacího programu, kde jsou nově zapracovány 
skutečnosti týkající se vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v souvislosti s nově 
vydanou vyhláškou č. 27/2016 Sb. Škola je připravena na případné vzdělávání žáků s LMP na 2. i na 
1. stupni. 
K bodu 3. Ředitelka školy připomněla hlavní body výroční zprávy, výroční zpráva byla všemi členy ŠR 
schválena. 
K bodu 4. Ředitelka školy informovala ŠR o dokončených, právě probíhajících i plánovaných 
projektech. V září 2016 byla dokončena rekonstrukce běžecké dráhy. V současné době probíhají 
přípravné práce na zhotovení bezbariérového vstupu do hlavní budovy školy v ulici Komenského, 
škola získala grant z Nadace ČEZ v hodnotě 465 000 Kč. Škola opět zažádala a využívá granty 
Jihočeského kraje zaměřené na environmentální tematiku (Škola zařídí, kraj zaplatí; Rozvoj venkova a 



krajiny, podopatření Cílená podpora EVVO ve školách). V rámci těchto projektů se žáci účastní exkurzí 
a pobytových programů. Právě probíhá projekt Děti do bruslí, kdy žáci 1. – 3. ročníku získávají 
pohybové dovednosti a učí se bruslit na zimním stadionu v Soběslavi. V letošním roce je škola znovu 
zapojena do projektu Obědy pro děti. Z připravovaných projektů zmínila ředitelka školy IROP 
(rekonstrukce výtahu, školní cvičné kuchyňky, pořízení jazykové učebny a altánu – učebny přírodních 
věd) a OP VVV – projekty jsou zatím ve stádiu přípravy dokumentace nezbytné pro podání žádosti. 
Zástupkyně ředitelky informovala o mezinárodním projektu EDISON, který se ve škole uskuteční 
v únoru 2017. 
K bodu 5. Ředitelka školy seznámila přítomné s dalšími akcemi pro žáky – „Bovýsek“ (prezentace 
zdravé výživy v rámci projektu Ovoce do škol), Medová snídaně, Školní mléko. V letošním školním 
roce se opět uskuteční plavecký výcvik v plavecké škole v Českých Budějovicích a lyžařský výcvik 
v Krkonoších. 
  
 
  
 
Schůze byla ukončena v 17.00 hodin 
Zapsala:  Mgr. Jana Čtvrtníková 
Den zápisu:  12. 10. 2016 
 
 


