
Vnitřní vybavení 

� čtyři oddělení školní družiny s provozem 

přizpůsobeným požadavkům rodičů 

� dvě rekonstruované tělocvičny v budově 

na Hlinkách a jedna v budově na  náměstí 

Vinařického 

 
� odborné učebny na informatiku, fyziku, 

chemii, přírodopis, zeměpis, jazykovou 

učebnu, oranžovou učebnu přírodních věd, 

chemickou laboratoř, cvičnou školní 

kuchyni, učebnu na výtvarnou výchovu 

s keramickou pecí, Lego učebnu, moderně 

vybavené a nově rekonstruované školní 

dílny, ve třídách interaktivní tabule 

� školní jídelna se salátovým pultem 

Základní škola 

Týn nad Vltavou 

Hlinecká 

 

www.zshlinecka.cz 

385 731 440, 725 032 581 

zshlinecka@volny.cz 

Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou 

Venkovní vybavení 

 

� součástí areálu školy je víceúčelové hřiště 

s nově rekonstruovanou běžeckou dráhou 

s tartanovým povrchem 

 

� žáci využívají školní pozemek přeměněný na 

multifunkční pracoviště, na pozemku bude 

vybudován altán – venkovní učebna 

 

 

 

 

 

 



Akce 

� Lyžařský kurz v Krkonoších 

 

� Zahraniční zájezdy do Velké Británie, Rakouska 

� Pobyty se zaměřením na EVVO v centru 

ekologické výchovy Dřípatka Prachatice 

 

� Dny otevřených dveří pro rodiče i pro veřejnost 

� Sportovní a projektové dny, dny s policií, hasiči 

� Plavecký výcvik pro žáky 1. stupně 

� Bruslení ve Veselí nad Lužnicí 

� Exkurze (planetárium, JE Temelín, zoologické 

a botanické zahrady, městská knihovna, 

Semenec, muzea, Grafitový důl Český Krumlov, 

výrobní podniky, střední školy…) 

Jaká je naše škola? 

„Škola pro všechny“ 

� jsme všeobecně zaměřená základní škola s plně 
kvalifikovaným pedagogickým sborem, 
podporujeme žáky v rozvoji jejich talentu, 
schopností a zájmů 

� nabízíme příjemné školní prostředí ve dvou 
budovách a třídy s počtem žáků, který 
umožnuje individuální přístup 

� klademe důraz na praktické vyučování 
v odborných učebnách, moderně vybavených 
dílnách, školní cvičné kuchyni a multifunkčním 
školním pozemku s přírodní zahradou 

� od sedmého ročníku si žáci vybírají z nabídky 
volitelných předmětů, například technické 
činnosti, sportovní výchovu, práci v redakci 
časopisu, domácnost, ruštinu či španělštinu 

� vytváříme podmínky pro žáky se speciálními 
vzdělávacími podmínkami, žáci i rodiče mohou 
využívat služeb školního psychologa, k dispozici 
je bezbariérový vstup do školy, bude 
rekonstruován a znovu zprovozněn výtah 

� nově vybudovaná pěší komunikace a kruhový 
objezd zajišťují našim žákům snadné 
a bezpečné spojení se sportovním areálem 
a centrem města 

� žáci přijíždějící na autobusové nádraží a žáci 
bydlící ve vzdálenějších částech města mohou 
využívat ranní autobusový svoz, který je pro 
děti a zaměstnance školy zdarma 

� rozvrh je přizpůsobený dojíždějícím žákům 
� žáci mohou navštěvovat kroužky (angličtina, 

volejbal, florbal…) 
� zajišťujeme stravování ve školní jídelně včetně 

přípravy jídel pro žáky se stravovacími obtížemi 
� zajímají nás názory rodičů, ve škole funguje 

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Hlinecká 

Přijďte se podívat! 

Projekty 

� OVOCE DO ŠKOL pro všechny žáky 

� ŠKOLNÍ MLÉKO pro všechny žáky 

� Vzdělávací a investiční projekty 

� Mezinárodní jazykový projekt EDISON (ve 

spolupráci se studentskou organizací AIESEC) 

 

 

 

 

 

 

 

� DĚTI DO BRUSLÍ 

� AKTIVNÍ ŠKOLA 

� OBĚDY PRO DĚTI 

� RECYKLOHRANÍ 

� VĚNUJ MOBIL 

 

 

 

 

 


