
ZÁPIS Z 28. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ 

Den konání:   23. 5. 2017 

Místo konání:  sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 

Čas:   16.00 hodin 

 

Přítomni:  

členové ŠR:  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: Mgr. Milan Šnorek, Jana Novotná, Ing. Lada Chlumecká, Gabriela Caltová, 

MUDr. Pavla Porodová 

  

Program: 

1. Seznámení s rozpočtem na provoz školy pro rok 2017 

2. Informace o vzdělávacích a investičních projektech 

3. Přehled akcí školy 

4. Průběh voleb do školské rady 

5. Různé 

 

K bodu 1. Ředitelka školy seznámila přítomné s provozním rozpočtem školy na rok 2017. 

K bodu 2. Přítomní byli informováni o uskutečněných, probíhajících i plánovaných projektech. Díky 

dotaci z Nadace ČEZ byl zhotoven a slavnostně otevřen bezbariérový vstup do hlavní budovy ZŠ na 

Hlinkách. Škola využila podpory z Oranžového roku na projekt Děti do bruslí a na zajištění 

sportovních dnů pro žáky naší školy. Byla získána dotace z OP VVV na realizaci aktivit týkajících se 

podpory žáků ohrožených neúspěchem, na rozvoj čtenářských a matematických dovedností, na 

vzdělávání pedagogů, peníze budou čerpány v době od 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019. Z grantů Jihočeského 

kraje (opatření Podpora sportu) se škole podařilo získat prostředky v hodnotě 550 000 Kč na 

rekonstrukci povrchu velké tělocvičny, již proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Škola rovněž 

znovu zažádala a postupně 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. Ve stádiu schvalování je 

žádost o finanční prostředky z IROP, projekt zahrnuje vybudování venkovní učebny přírodních věd, 

jazykové učebny, rekonstrukci výtahu a bezbariérového WC.  



K bodu 3. Ředitelka školy stručně informovala přítomné o akcích školy – plavecký výcvik, lyžařský 

výcvik v Krkonoších, soutěže, kterých se naši žáci úspěšně zúčastnili (matematická olympiáda, 

Pythagoriáda, olympiáda z ČJ, biologická olympiáda, rybářská olympiáda, soutěž školních časopisů, 

Mladý zahrádkář, recitační soutěž, sportovní a výtvarné soutěže). Uskutečnil se mezinárodní projekt 

EDISON, pasování žáků prvních tříd na čtenáře, řada exkurzí, pobytové programy v CEV Dřípatka 

Prachatice, žáci navštívili různé kulturní a vzdělávací pořady. 

K bodu 4. Proběhly volby do školské rady na příští volební období. Z řad vyučujících byli dne 

15. 5. 2017 zvoleni: Mgr. Svatava Báčková, Mgr. Jana Čtvrtníková, Mgr. Jiřina Řehořová a Mgr. Josef 

Ťupa. Zákonní zástupci zvolili dne 16. 5. 2017 čtyři zástupce: paní Věru Kusbachovou, DiS., pana Ing. 

Josefa Mikšovského, paní Evu Ryskovou a paní Moniku Smutnou. Na MÚ byla podána žádost 

o doplnění školské rady zástupci zřizovatele. 

K bodu 5. Ředitelka školy informovala přítomné o mimořádné události v budově ZŠ na Vinařického 

náměstí. Ve sborovně spadla dne 11. 5. 2017 část stropního podhledu, v době před začátkem 

vyučování, kdy nikdo nebyl v místnosti přítomen. Žáci a vyučující se neprodleně přesunuli do druhé 

budovy, kde jsou zajištěny náhradní prostory pro výuku. Budova bude uzavřena do doby, než bude 

příslušným odborníkem vydáno potvrzení o bezpečnosti, pravděpodobně do konce školního roku. 

  

 

  

 

Schůze byla ukončena v 16.50 hodin 

Zapsala:  Mgr. Jana Čtvrtníková 

Den zápisu:  23. 5. 2017 

 

 


