Zápis ze schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“
ze dne 3.1.2018
Jmenný seznam přiložen.
Omluveni: p. Mikulička, p. Onderka, p. Novotná, p. Sokolová, p. Kusbachová, p. Čechová

Program: 1. Přivítání členů
2. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze
3. Stav účtu spolku
4. Příspěvek do fondu spolku
5. Třídní schůzky
6. Besedy
7. Akce školy
8. Projekty na škole
9. Ostatní

ad1)
Předsedkyně spolku, p. Smutná, přivítala všechny členy v novém roce 2018 a popřála
jim pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
ad2)
ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů.
Ve škole na Vinař. nám. byly v šatnách doplněny háčky a zkontrolovány poličky a lavice.
Internetové bankovnictví nebude zřízeno, obratů během roku neprobíhá mnoho, nebylo by
tudíž výhodné.
Škola zakoupila pro žáky sportovní ochranné oděvy na florbal v hodnotě 6000 Kč, běžecké
tretry budou teprve zakoupeny (4 – 5 tis. Kč).
Ve ŠJ nelze zajistit vaření 2 hlavních jídel z důvodu: nedostatečného personálního zajištění,
chybějící vybavení školní kuchyně (nádobí, spotřebiče, přístroje), nedostatek výdejových
oken (stavební úpravy by byly riskantní z pohledu architekta), nutné plnění spotřebního koše.
Na dotaz, ohledně trávení malých přestávek (trvajících 10 minut) sdělila ŘŠ: z důvodu
bezpečnosti nemohou žáci pobíhat po celé škole, musí být zajištěna především jejich
bezpečnost, malé přestávky slouží k přípravě pomůcek na další vyučovací hodinu, k využití

WC, převléknutí na hodinu tělesné výchovy, žáci se mají napít, najíst, mohou relaxovat ve
třídě na koberci, hrát hry, povídat si aj. V případě potřeby dohled umožní přesun do jiného
patra, návštěvu sourozence, vyřízení určité záležitosti. Využití přestávek bylo projednáno s
pedagogy na pedagogické radě, se školním psychologem, vedení školy ohledně využití
přestávek kontaktovalo ředitele základních škol v regionu. Ke stávajícímu modelu využívání
"malých přestávek" na naší škole nebyly ze strany dotazovaných vzneseny žádné připomínky,
nebyly shledány žádné nedostatky. Paní ředitelka požádala třídní důvěrníky, aby na TS
vyzvali rodiče, mají-li jiné návrhy, jak by žáci mohli trávit čas o malých 10ti minutových
přestávkách, najít přijatelné řešení pro žáky klidné , ale i pro žáky velmi hyperaktivní.
ad3)
Paní ředitelka informovala o stavu účtu spolku k 30.11.2017 – 19334,80 Kč. V pokladně je
24634 Kč.
ad4)
ŘŠ seznámila členy s výší vybraného příspěvku Spolku rodičů – 23800 Kč (nezaplatilo 7
rodin). Celá částka byla vložena do pokladny spolku.
ad5)
Předsedkyně spolku, p. Smutná, uvedla termín TS – 9.1.2018 od 15:30 do 18:00 hod. V pátek
2.2.2018 budou mít žáci pololetní prázdniny.
ad6)
ŘŠ informovala o plánovaných besedách ve škole:
-

pro rodiče žáků 1. – 9. tříd proběhne 9.1.2018 od 14:30 hod beseda s Mgr. p. Váchou
na téma „Nebezpečí sociálních sítí“
pro žáky 4. – 5. tříd proběhne 30.1.2018 beseda s policií ČR na téma „Kouření a
alkoholismus“
pro žákyně 7. tříd proběhne beseda s p. Paroubkovou na téma „Čas proměn“
pro žáky 6. A proběhne beseda s p. Paroubkovou na téma „Adam a Eva aneb nejsme
stejní“
pro žáky 5. tříd proběhne beseda s p. Paroubkovou na téma „Jsi on-line 1“

ad7)
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, seznámila přítomné členy s akcemi, které proběhly na škole:
a) předvánoční bruslení ve Veselí nad Lužnicí, 2 kurzy
b) vánoční sportování ve sportovní hale pro 1. a 2. stupeň
c) exkurze žáků 8. a 9. tříd do Lince – návštěva muzea budoucnosti a adventních
trhů, prohlídka historické části města
d) Mikuláš a čert na ZŠ Hlinecká a v budově odloučeného pracoviště na Vinař.
nám.
e) projekt „Děti do bruslí“ – akce pro žáky 1. – 3. třídy
f) kino KD Sokolovna – film „Maxinožka“ (1. stupeň) a film „Bajkeři“ (2.stupeň)
g) plavecký výcvik pro 3. a 4. třídy, plavecká škola Koh-i-noor Č. Budějovice
h) hudební pořad „Nuzický zvonek“ – koledy pro žáky 1. a 2. st.
i) proběhlo školní kolo matematické olympiády, úspěšní žáci se zúčastní
okresního kola

ad8)
Paní ředitelka informovala o projektech, které škola připravila a podala žádost za účelem
získání dotace:
a) škola získala dotaci z „IROP“ ve výši 4 670 000 Kč, z grantu bude vybudována:
venkovní učebna přírodních věd, učebna jazyků, bude provedena rekonstrukce
školního výtahu v budově na ZŠ Hlinecká a bude vybudováno bezbariérové WC.
(investiční akce budou realizovány do 28.9.2018)
b) škola podala žádost o grant na EVVO od JK – dvoudenní exkurze žáků 2. st. v CEV
„Dřípatka“ u Prachatic (výše požadované dotace činí 30 180,-Kč)
c) škola získala dotaci z MŠMT v rámci OP VVV (Operační program věda,
výzkum,vývoj) na zkvalitnění vzdělávání žáků a pedagogický rozvoj, probíhají a
budou probíhat aktivity - doučování žáků, klub čtenářské gramotnosti, klub zábavné
logiky a matematiky, vzdělávání učitelů v rámci INKLUZE a čtenářské gramotnosti
(výše dotace činí 934 677,-Kč, projekt bude ukončen v červnu 2019).
d) škola hodlá podat žádost o grant z „IROP“ přes MAS Vltava ve výši 1 600 000 Kč na
rekonstrukci žákovské cvičné kuchyňky a počítačové učebny
K výše uvedeným projektům vyjádřil souhlas zřizovatel školy Město Týn nad Vltavou.

ad9)
Ostatní:
Na dotaz p. Ondriškové, kde se mají převlékat děvčata 4. a5. tříd na TV, odpověděla ŘŠ.
Dívky se mají převlékat ve třídě, pokud se před chlapci ostýchají, škola zajistí samostatnou
místnost pro převlékání děvčat.
Na dotaz p. Mikšovského, zda ze školních akcí (např. bruslení) nelze vyloučit" zlobivé " děti,
odpověděla ŘŠ. Ze zákona mají všichni žáci právo zúčastnit se všech aktivit, nelze nikoho z
aktivit vyloučit.
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, připomenul důležitost známek na pololetním a výročním
vysvědčení u žáků 8. a 9. tříd, dosažené známky se uvádějí na přihlášky.
Závěry:
- vedení školy zajistí místnost na převlékání dívek ze 4. a5. tříd na TV (škola na Vinař.
nám.)
- třídní důvěrníci vyzvou na TS rodiče, aby navrhli možnosti, jak jinak by mohli žáci
trávit čas o malých přestávkách (10 minut )
- stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ

Dne: 7.1.2018
Zapsala: Ing. Z. Valková

