ZÁPIS Z 30. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ
Den konání:

22. 5. 2018

Místo konání:

sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Čas:

16.00 hodin

Přítomni:

Omluveni:

členové ŠR:

Ing. Pavla Fraňková, Ing. Radka Stoklasová, Monika Smutná,
Věra Kusbachová, DiS., Mgr. Svatava Báčková, Mgr. Jana
Čtvrtníková, Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr. Josef Ťupa

host:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Jana Novotná, Ing. Josef Mikšovský, Eva Rysková, Pavel Procházka

Program:
1.
2.
3.
4.

Informace o výměně člena ŠR
Seznámení s rozpočtem školy na rok 2018
Informace o vzdělávacích a investičních projektech, stručný přehled dalších školních akcí
Různé

K bodu 1. Ředitelka školy přivítala přítomné a informovala je o jmenování nového člena ŠR
zřizovatelem – paní Ivana Bočková byla nahrazena panem Pavlem Procházkou. Zároveň byli omluveni
nepřítomní členové ŠR: paní Jana Novotná, paní Eva Rysková a pánové Pavel Procházka a Ing. Josef
Mikšovský.
K bodu 2. Členové ŠR byli ředitelkou školy informování o rozpočtu na provoz školy na rok 2018, dále
o přípravě střednědobého výhledu hospodaření na roky 2019 a 2020. Ve střednědobém výhledu jsou
mimo jiné zahrnuty položky, které jsou finančně náročnější a není možno je hradit z dotací (postupná
výměna protipožárních dveří, rekonstrukce školní jídelny v hlavní budově školy, nákup přístrojů do
školní kuchyně, rekonstrukce vestibulu a šaten pro žáky). Návrh rozpočtu schválilo zastupitelstvo
města dne 20. 12. 2017. V roce 2017 hospodařila škola se ziskem, byly dodrženy všechny závazné
ukazatele.
K bodu 3. Přítomní byli seznámeni s nejdůležitějšími projekty a dalšími akcemi školy. V letošním roce
probíhá projekt OP VVV, realizovanými aktivitami je doučování žáků, školení pedagogických
pracovníků týkající se čtenářské gramotnosti a inkluze, provozování čtenářských klubů a klubů

zábavné logiky a deskových her. V rámci IROP proběhla rekonstrukce bezbariérového WC, právě
probíhá výstavba venkovní učebny přírodních věd, v červnu začne rekonstrukce výtahu a jedna
učebna bude přebudována na moderní jazykovou učebnu. Dále škola připravuje podklady pro podání
žádosti na modernizaci školní cvičné kuchyně a počítačové učebny. Z ostatních akcí školy jmenovala
paní ředitelka projekt „Děti do bruslí“, plavecký výcvik, anglické divadlo pro žáky školy, projekt
„Zdravé zuby“, účast žáků na olympiádách a sportovních soutěžích, první ročník Školního jarmarku,
pokračující projekty „Obědy pro děti“,„Ovoce do škol“ a „ Mléko do škol“, Den otevřených dveří
a pravidelné ukázkové hodiny pro rodiče, školení BOZP s Integrovaným záchranným systémem pro
všechny zaměstnance školy.
K bodu 4.
a) Ředitelka školy informovala o změnách v souvislosti s nařízením o GDPR. Škola již splnila
požadavek zajištění pověřence, připravuje novou směrnici a další opatření.
b) Zástupkyně ředitelky školy seznámila přítomné s průběhem zápisu do 1. ročníku, k zápisu ve
dnech 6. a 7. dubna 2018 se dostavilo celkem 63 zákonných zástupců se svými dětmi, 15
rodičů uvažuje o odkladu školní docházky.
c) Ředitelka školy informovala přítomné o vyhlášení ředitelského volna na dny 27. 6., 28. 6.
a 29. 6. 2018 z provozních důvodů (zajištění bezpečnosti žáků během rekonstrukce výtahu a
stavebních úprav v budoucí jazykové učebně). Předání vysvědčení se uskuteční dne 26. 6.
2018, pro žáky 9. ročníků v 9.00 hod na MÚ.
d) Členové ŠR se dotazovali, jak probíhá řešení havárie v budově na Vinařického náměstí ze
dne 11. 5. 2017. Prioritou pro děti, rodiče i zaměstnance školy je zprovoznění výdejny jídel
a jídelny. Paní Ing. Fraňková informovala o tom, že zřizovatelem již bylo rozhodnuto
o způsobu opravy a nyní se připravuje projektová dokumentace. Bude následovat výběrové
řízení, pokud se podaří získat dodavatele, mohla by být oprava realizována do konce
prázdnin.

Schůze byla ukončena v 17.20 hodin
Zapsala:

Mgr. Jana Čtvrtníková

Den zápisu:

22. 5. 2018

