Zápis ze schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“
ze dne 9.5.2018

Jmenný seznam přiložen.
Omluveni:

p. Mikulička, p. Onderka, p. Smutná, p. Ondrišková, p. Plaňanská, p. Kodad,
p. Brůhová

Program: 1. Přivítání členů
2. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze
3. Stav účtu spolku
4. Schválení plateb z účtu spolku
5. Třídní schůzky
6. Přijímací zkoušky
7. Akce školy
8. Projekty na škole
9. Školní jarmark
10. Zápis do 1. tříd
11. Ostatní

ad1)
Paní ředitelka přivítala členy spolku a omluvila nepřítomnou předsedkyni spolku, p. Smutnou.
ad2)
ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů.
V budově ZŠ na Vinařického náměstí byla vyčleněna jedna místnost na převlékání děvčat ze
4. a 5. tříd na TV.
Žáci, kteří chtějí mít o přestávkách ticho mohou trávit čas v knihovně, kde je nad nimi
zajištěn dohled.
Stravovací komise (p. Mikšovský, p. Čechová) by měla ještě do konce školního roku
uskutečnit kontrolu ve ŠJ.

ad3)
Pokladník spolku, p. Kusbachová, informovala o stavu účtu – 2808 Kč. V pokladně je 23554
Kč.

ad4)
Spolek rodičů odsouhlasil uhrazení nákladů na zakoupení 4 párů treter za 4090 Kč.
Výbor rovněž odsouhlasil uhrazení nákladů na zakoupení nového fotoaparátu za 10685 Kč.
Spolek odsouhlasil proplacení cestovného na sportovní akce školy (volejbal, Mc-Donald cup,
Pohár rozhlasu).

ad5)
ŘŠ oznámila termín TS – 15.5.2018 od 15:30 – 18:00 hod.

ad6)
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o úspěchu žáků 9. tříd u přijímacích zkoušek.
Téměř všichni žáci (33) byli přijati na první školu, kterou si zvolili.
Z 5. tříd bylo přijato 15 žáků na gymnázium. Zápisové lístky si rodiče vyzvedávají v kanceláři
školy.

ad7)
ŘŠ, p. Hájková, informovala o akcích pořádaných školou:
- LVK do Pece pod Sněžkou – proběhl běžecký i sjezdový výcvik pro žáky 6. –
9. tříd, navzdory mrazivému počasí byl kurz velmi zdařilý (cena cca 6500 Kč na
žáka)
- plavecký výcvik pro 3. a 4. třídy
- „Den otevřených dveří“ – 28.3.2018 od 10:00 až 16:00 hod
- „Němčina nekouše“ – akce zaměřená na procvičení jazykových schopností dětí
- olympiády (matematické, přírodovědné, z ČJ – žákyně 9. třídy obsadila 3. místo
v krajském kole, …)
- „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“ škola pokračuje v zapojení do projektu
- akce ŠD (maškarní rej, odpolední čtení, zdravověda, šachový turnaj, besedy
s policií, …)
- „Zdravé zuby“ – akce pro 1. a 2. třídu
- „Vzdělání a řemeslo“ – návštěva výstavy v Č.B. spojená s exkurzí na Obchodní
školu (Husova tř.)
- exkurze (Linec, Budvar v Č.B., …)
- školní výlety

ad8)
Paní ředitelka informovala o projektech, do kterých se škola přihlásila za účelem získání
grantu:
a) Den s IZS: „Ozbrojený útočník ve škole“ – projekt financovaný Jihočeským krajem
s cílem teoreticky i prakticky seznámit všechny zaměstnance s mimořádnými
situacemi ve škole (celodenní seminář 19.3.2018, odpolední proškolení v první
pomoci 27.3.2018)
b) realizace IROP – výzva 46 – rekonstrukce šk. výtahu (poslední týden v červnu),
venkovní altán (výstavba zahájena), bezbariérové WC (výstavba dokončena),
jazyková učebna (realizace červenec – srpen), osázení zeleně (břízy, habry kolem šk.
hřiště) – ukončení 28.9.2018
c) projekt OP VVV MŠMT – rozvoj čtenářské dovednosti, doučování žáků, vzdělávání
učitelů (ukončení projektu: červen 2019)
d) získány finanční prostředky z Oranžového roku (ČEZ) na jarmark a projekt „Děti do
bruslí“ ve výši 25 tis. Kč
e) „Výzva 68“ – žádost o grant na modernizaci školní kuchyňky a počítačové učebny (25
nových počítačů) – 1 600 tis. Kč
Všechny projekty jsou zadávány se souhlasem zřizovatele školy.

ad9)
Paní ředitelka informovala o připravované akci „Školní jarmark“. Na akci bude spolupracovat
MCKV Týn, MěÚ Týn, ECO COM, Rumpold a naše škola. Žáci budou prezentovat své
výrobky a za symbolický příspěvek je mohou prodávat. V rámci této akce proběhne i třídění
odpadů, opékání buřtů, hudební vystoupení a soutěže. Ukončení akce 17:00 hod.

ad10)
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, seznámila členy s průběhem zápisu do 1. třídy. Zápis proběhl 6.4. a
7.4.2018, dostavilo se 64 rodičů s dětmi, 12 rodičů podalo žádost o odklad.
Do 1. třídy nastoupí asi 48 žáků, budou otevřeny dvě první třídy.

ad11)
Ostatní:
Na dotaz p. Kusbachové, kdo zodpovídá za děti na plaveckém výcviku v Č.B.,
odpověděla ŘŠ. Při výcviku v bazénu zodpovídá za děti plavecká škola, ovšem instruktor
nemůže zodpovídat za děti, které mají mít zvýšený dohled. Takovéto žáky by bylo lépe
osvobodit z plaveckého výcviku.
Paní ředitelka seznámila přítomné s průběhem oprav budovy ZŠ na Vinařického nám.
Proběhly sondy, které měly zjistit nosnost stropu a nyní se zpracovává stavební dokumentace.
ZŘŠ upozornila členy spolku na nové předpisy, které od září 2018 ruší ST. Dva žáci
ST budou zařazeni do běžné třídy.

Závěry:
- stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ
- výbor odsouhlasil nákup fotoaparátu a proplacení cestovních nákladů žáků na
sportovní akce

Dne: 9.5.2018
Zapsala: Ing. Z. Valková

