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

ze dne 5. 1. 2016 

 

Jmenný seznam přiložen. 

Omluveni: p. Porodová, p. Plaňanská, p. Onderka, p. Janoušková  

Program: 1. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 

 2. Příspěvky do fondu spolku 

 3. Stav účtu spolku 

 4. Zápis do 1. tříd 

 5. Školní družina – personální změny, platba 

 6. Projekty 

 7. Výtah v budově ZŠ 

 8. Akce školy 

 9. Přijímací řízení žáků 9. tříd 

 10. Třídní schůzky 

 11. Ostatní 

 

Paní ředitelka přivítala všechny členy v novém roce 2016 a popřála jim pevné zdraví a 
mnoho pracovních úspěchů. 

 

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

 -s učiteli byl projednán požadavek rodičů na snížení počtu sešitů u žáků 1. stupně, 
žáci budou moci používat i staré nepopsané sešity 

 - škola nakoupila v závěru roku 2015 nové učebnice dějepisu a nové atlasy na 
zeměpis v rámci finančních možností školy 

 - ve školní kuchyni byly projednány připomínky ohledně velikostí porcí,  vedení 
školy a paní kuchařky navrhují provést kontrolu stravovací komise 

 - pan školník přislíbil zlepšení svého chování k žákům 1. tříd 

 

ad2)  Paní ředitelka informovala o výši vybraného příspěvku Spolku rodičů a přátel ZŠ – 
23 400 Kč (nezaplatilo necelých 10 % rodin ). 



 

ad3) Pokladník spolku, p. Kusbachová, informovala o stavu účtu – 45 466Kč k 31. 12. 2015. 

 

ad4) ŘŠ seznámila přítomné s termíny zápisu do 1. třídy (22. 1. a 23. 1. 2016, náhradní zápis 
proběhne dne  3. 2. 2016). 

Uskuteční se i schůzka v MŠ s p. učitelkami budoucích 1. tříd (6. 1. a 7. 1.) a vyučování 
nanečisto (13. 1. a  14. 1.), proběhnou návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách (11. 1., 12. 1., 18. 1.,  
a dne 19. 1. 2016). 

Paní ředitelka pozvala přítomné členy na „Den otevřených dveří“ na naší škole v sobotu  
16. 1. 2016 od 9:00 -12:00 hod. 

 

ad5) Paní ředitelka informovala o personální změně ve ŠD. Přijata byla nová vychovatelka, p. 
Šimáková, v současné době zajišťuje provoz ŠD pro žáky 1. – 3. tříd na Hlinkách,  provoz ŠD 
na Vinařického náměstí je zajištěn zastupující paní vychovatelkou. 

Placení družiny přes účet se osvědčilo, rodiče jsou spokojeni s touto formou platby, přesto 44 
rodičů zatím tento měsíc ještě platbu neprovedlo. 

 

ad6) ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o projektech, které se uskutečnily na naší škole. 

a)“Výzva 56“ (grant z MŠMT na jazykové vzdělávání) – 15 žáků z 2. stupně na 
zahraničním pobytu v Londýně – velmi úspěšný projekt a vyučující AJ na 
zahraničním pobytu na Maltě 
  
b)“Výzva 57“ (grant na dovybavení školní dílny a jazykové vzdělávání žáků 
v AJ internetovou formou) – žáci vyrábějí s p. učitelkou výrobky, projekt ještě 
pokračuje 
  
c) Projekt „Prevence rizikového chování žáků“ (škola získala 27 000 Kč) – 
z projektu jsou hrazeny monitoringy žáků, zimní stadion na bruslení, sportovní 
den v hale, výukové programy společnosti „CASSIOPEIA“ Č. Budějovice 
 

 
ad7) Paní ředitelka informovala přítomné o kontrole výtahu v budově ZŠ Hlinecká. Kontrola 
se uskutečnila po 6-ti letech, v inspekční zprávě je uveden závěr: výtah je nebezpečný pro 
přepravu osob, nelze jej používat. Rekonstrukce výtahu byla vyčíslena na 800 000 Kč. Vedení 
školy  bude o závěru inspekční zprávy informovat zřizovatele školy.  
 
 
ad8) ZŘŠ, p. Čtvrtníková, seznámila přítomné členy s akcemi, které proběhnou na škole: 

a) bruslení ve Veselí nad Lužnicí (27. 1. a 28. 1.) 
b) plavecký výcvik žáků v Č. Budějovicích 
c) prohlídka prostorů poslanecké sněmovny v Praze pro žáky 8. a 9. tř. (15. 3.) 
d) LVK v Krkonoších 6. 3. – 13. 3. 2016 



e) olympiády – OK matematické olympiády a OK olympiády z ČJ 
f) sportovní soutěže, exkurze 

ad9) Výchovný poradce, p. uč. Hladeček, informoval o akcích pořádaných školou pro žáky 9. tříd – 
burza škol, prezentace škol, …). Přihlášky na školy si žáci vyplní a pošlou sami do 15. 3. 2016 (škola 
vyplní pouze známky a průměry). 

Zároveň upozornil na nedostatečnou komunikaci některých rodičů s dětmi. Nabídl možnost návštěvy 
školního psychologa pro rodiče a děti každou středu a čtvrtek v budově ZŠ. 

 

ad10) Předsedkyně spolku, p. Mlsková, uvedla termín TS – 12. 1. 2016 od 15:30 – 18:00 hod. V pátek 
29. 1. 2016 budou mít žáci pololetní prázdniny. 

 

ad11) OSTATNÍ:  

 Na dotaz p. Mikšovského, zda žáci 5. tříd budou připravováni na přijímací řízení na 
gymnázium  do primy, odpověděla ŘŠ, přípravu a vše ohledně přijímacího řízení mají  řešit rodiče, 
nikoli škola. 

 Na dotaz p. Mikuličky, zda by bylo možné otevřít na ZŠ Hlinecká sportovní třídu, odpověděla 
ŘŠ. Škola by nejprve musela zjistit zájem ze strany rodičů a žáků, ŘŠ upozornila na finanční zátěž pro 
rodiče žáků ve sportovní třídě.  ŘŠ zjistí potřebné informace týkající se zřízení sportovní třídy na 
škole, s výsledkem budou rodiče seznámeni.  

 Na dotaz p. Kusbachové, zda by bylo možné zavést čipy do školní jídelny nebo alespoň tácy 
pod jídlo, odpověděla p. kuchařka. Děti nenosí ani stravenky, přesto je jim oběd vydán, bez čipu však 
oběd nedostanou. Čipy mají význam pouze tehdy, když je výběr z více jídel. Tácky s jídlem by žáci 1. 
stupně neunesli, škola již tuto zkušenost má.  

 Paní Válová vznesla připomínku ohledně obědů. Podle rodičů došlo ke zhoršení jídel, jídla 
mají jinou chuť. Paní ředitelka odpověděla, že došlo ke změně vedoucí kuchařky - jídlo je jinak 
ochuceno, nové druhy jídel.  ŘŠ opětovně doporučila uskutečnit kontrolu stravovací komisí ve ŠJ. 

 

Závěry:  

 -stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ 

 -TU+ tř. důvěrníci oznámí rodičům termín konání „Dne otevřených dveří“ na ZŠ  
 tj.  16. 1. 2016 

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

 

Dne: 5. 1. 2016 

Zapsala: Ing. Z. Valková 


