Zápis ze schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“
ze dne 1. 11. 2016

Jmenný seznam přiložen.
Omluveni: p. Válová, p. Plaňanská
Program: 1. Přivítání členů spolku
2. Stav účtu spolku
3. Třídní schůzky
4. Přijímací řízení 2016 - 2017
5. Inkluze
6. Příspěvek do fondu spolku
7. Příspěvek na Mikuláše
8. Projekt EDISON – příspěvek
9. Automaty na teplé nápoje
10. Opravy ve škole
11. Školní družina
12. Projekty na škole
13. Akce školy
14. Volba předsedy spolku
15. Stravovací a výchovná komise
16. Ostatní

ad1)
Paní ředitelka přivítala členy spolku, představila také nového výchovného poradce p. uč.
Ťupu.
ad2)
Pokladník spolku, p. Kusbachová, informovala o stavu účtu k 31. 10. 2016 – 26 200 Kč,
v pokladně je 3312 Kč.
ad3)
Předsedkyně spolku, p. Mlsková, oznámila termín TS – 8. 11. 2016 od 15:30 – 18:00 hod. Od
15:00 hod proběhne ve ŠJ „Burza škol“, které se zúčastní žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče.
Pozváno je 24 škol.

Pro žáky 6. – 9. tříd, kteří jedou na LVK do Krkonoš, se uskuteční informační schůzka od
14:30 hod s p. uč. Koberovou.
ad4)
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o akcích pořádaných školou pro žáky 9. tříd.
24. 11. 2016 – výstava „Vzdělání a řemeslo“, návštěva Obchodní školy v Č.B., „Burza škol“.
Žáci obdrželi „Atlas škol“, do 15. 3. 2016 musí odevzdat přihlášky na vybrané školy.
Výchovný poradce má konzultační hodiny ve čtvrtek od 13:00 nebo kdykoli po domluvě.
ad5)
ŘŠ seznámila přítomné s probíhající inkluzí na naší škole. Od 1. 9. 2016 škola vypracovala
novou verzi ŠVP do níž byly začleněny části vyhlášky týkající se žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Na škole je jedna speciální třída
naplněna 9 žáky s lehkým mentálním postižením (6. - 9. ST).
ad6)
Členové spolku schválili příspěvek 100 Kč na rodinu. Peníze z tohoto fondu se využívají na
sporty, hory, Den dětí, Mikuláše, aj. Příspěvek je dobrovolný.
ad7)
Spolek odsouhlasil příspěvek na Mikuláše – 10 Kč na žáka. Akci pořádají žáci 9. tříd.
ad8)
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o přípravě projektu EDISON. Projekt proběhne od 12. 2.
2016 do 19. 2. 2016, školu navštíví 6 – 8 zahraničních studentů, škola studentům zajistí
svačiny a obědy, studenti budou mít připravené prezentace a besedy o zemích, navštěvovat
budou žáky 1. a 2. stupně. Studenti budou ubytováni v hostitelských rodinách, kterým budou
z fondu spolku hrazeny minimální náklady.Výbor Spolku rodičů odsouhlasil příspěvek
200 Kč denně na jednoho stážistu.
ad9)
Paní ředitelka oznámila zrušení automatu na teplé nápoje.
ad10)
ŘŠ informovala o probíhající opravě schodů u vstupu do budovy školy na Vinařického
náměstí.
ad11)
Paní ředitelka informovala o placení ŠD (2x ročně převodem na účet). S tímto způsobem
úhrady jsou rodiče spokojeni, zájem o službu ŠD je ze strany rodičů velký.
ad12)
ŘŠ informovala o projektech na naší škole:
a) „Podpora sporu“ – dokončena rekonstrukce běžecké dráhy (celkové náklady
přes 800 tis. Kč, získán grant z JČ kraje).
b) „Bezbariérový vstup do školy“ – škola získala grant 465 tis. Kč z NADACE
ČEZ, v současné době ve fázi výběrového řízení.

c) „Rekonstrukce žákovské cvičné kuchyňky a vybudování venkovní učebny“ –
vypracována projektová dokumentace, příprava žádosti IROP.
d) Rekonstrukce výtahu – vypracován projekt, příprava žádosti IROP.
e) Jazyková učebna – vypracován projekt, příprava žádosti IROP.
f) „Obědy do škol“ – škola pokračuje v zapojení do projektu společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Praha
g) „Děti do bruslí“ – žáci 1. , 2. a 3. tříd absolvují výcvik bruslení, který zajišťuje
Spolek "Děti do bruslí" Soběslav, dotace z Vltavotýnského oranžového roku
2016 ve výši 35 tisíc (obě týnské ZŠ). Dotace ledová plocha, přeprava žáků,
zákonný zástupce hradí kurzovné, podíl na dopravě.
h) „Dřípatka“ – škola získala grant na environmentální výchovu od JČ kraje
(29430,-Kč) na dvoudenní výchovně-vzdělávací pobytové exkurze žáků 2.
stupně v CEV „Dřípatka“ u Prachatic – třech exkurzí se zúčastnili žáci 7. a 8.
ročníků.
i) „Škola zařídí, kraj zaplatí“ – získán grant od JČ kraje ve výši 15 000 Kč (žáci
6. a 7. tříd navštívili 13. 10. Národní zemědělské muzeum Praha a Mořský
svět).
j) „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“ – škola pokračuje v zapojení do projektu.
k) „Medová snídaně“ - zapojení do projektu Ministerstva zemědělství Praha ,
akce proběhne 8. 11. 2016 pro žáky 1. stupně.
l) „KKJ Týn nad Vltavou - zapojení školy do projektu "Mladý sportovec" všestranný vodák cca 20 žáků, zahájení projektu duben 2017.
ad13)
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o akcích pořádaných školou:
a) Plavecký výcvik pro 3. a 4. třídy , plavecký bazén České Budějovice
b) LVK pro žáky 6. – 9. tříd do Krkonoš, Pec pod Sněžkou
c) Spolupráce s COP Sezimovo Ústí - 6. 12. 2016 žáci 8. – 9. tříd - technické
dílny
d) Pořady: „Nuzický zvonek“, „Kde se vzaly Vánoce“
ad14)
Výbor Spolku rodičů zvolil nového předsedu – p. Moniku Smutnou (nahradí dosavadní p.
Ivetu Mlskovou).
ad15)
Do stravovací komise byla nově zvolena p. Čechová (+ p. Mikšovský).
Výchovná komise je ve složení p. Mikšovský a p. Smutná.
ad16)
Ostatní:
ŘŠ oznámila změnu v počtu třídních schůzek v tomto školním roce, konat se budou
budou 3 třídní schůzky, tedy i 3x ročně se sejde Spolek rodičů.
ŘŠ poděkovala p. Mlskové za dlouhodobou a svědomitou práci ve spolku.

Pan Mikšovský vznesl připomínku ohledně zkoušení žáků v 5. třídě. Převládají
písemné testy a používání tabletů, chybí ústní zkoušení. ŘŠ projedná na pedagogické radě.
Pan Mikšovský vznesl nespokojenost se známkováním v hodinách TV (šplh, běh,..). Paní
ředitelka odpověděla , že TV je jako každý jiný předmět, má svoji charakteristik, cíle a učivo, výstupy
jsou pak hodnoceny. Je nutné posilovat fyzickou zdatnost žáků, uvažovat o rozvoji atletiky u žáků vedení kroužků s instruktory (p. Mikšovský dodá škole kontakty).
Na dotaz p. Mikšovského, jak funguje „Školní mléko“ , zda je možné jej dodávat 5x týdně,
odpověděla p. ředitelka, že bližší informace sdělí na příští schůzi (zjistí u p. uč. Werbynské, která
školní mléko ve škole zajišťuje). U nás ve škole mají žáci 1. stupně dotované mléko 3x týdně.

Závěry:
- nový výchovný poradce – p. uč. Ťupa (konzultační hodiny ČT – od 13:00 hod)
- TU+ tř. důvěrníci seznámí rodiče s výší příspěvku spolku (100 Kč / rodinu)
- spolek odsouhlasil příspěvek na Mikuláše 10 Kč na žáka
- výbor Spolku rodičů odsouhlasil příspěvek hostitelským rodinám z fondu spolku –
200 Kč / den pro jednoho stážistu (projekt EDISON)
- zvolen nový předseda spolku – p. Smutná
- stravovací komise – p. Čechová, p. Mikšovský
- výchovná komise – p. Smutná, p. Mikšovský
- ŘŠ zjistí možnost vydávání mléka pro děti každý den (projekt „Školní mléko“)

Dne: 2. 11. 2016
Zapsala: Ing. Z. Valková

