ZÁPIS Z 31. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ
Den konání:

2. 10. 2018

Místo konání:

sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Čas:

16.00 hodin

Přítomni:

Omluveni:

členové ŠR:

Ing. Pavla Fraňková, Jana Novotná, Ing. Radka Stoklasová,
Pavel Procházka, Ing. Josef Mikšovský, Monika Smutná, Věra
Kusbachová, DiS., Mgr. Svatava Báčková, Mgr. Jana
Čtvrtníková, Mgr. Josef Ťupa

host:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy
Eva Rysková, Mgr. Jiřina Řehořová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení schůze, informace o začátku školního roku
Schválení dokumentů školy
Projednání návrhu rozpočtu školy na rok 2019
Schválení Výroční zprávy o činnosti za rok 2017-2018
Různé

K bodu 1. Ředitelka školy přivítala přítomné a na úvod informovala o řešení havárie ve školní jídelně
a výdejně v budově na Vinařického náměstí (dotaz z poslední 30. schůze ŠR). Požádala p. Procházku
o přiblížení technologického postupu a průběhu stavebních prací během letních prázdnin. Obě
místnosti jsou od 4. 9. 2018 v provozu, žáci se mohou opět stravovat přímo v budově a nemusí být
převáděni vyučujícími do hlavní budovy na Hlinkách.
K bodu 2. Ve Školním vzdělávacím programu nedošlo k žádným změnám. Žáci s lehkým mentálním
postižením se už nevzdělávají ve speciální třídě, byli zařazeni do běžné třídy, jejich výuka se bude řídit
ŠVP s minimálními výstupy. Speciální třída na naší škole tak zanikla z důvodu nedostatku žáků (žáci
s lehkým mentálním postižením nejsou již poradenskými zařízeními zařazováni do speciálních tříd).
Ve Školním řádu byla upravena doba zvonění a délka přestávek v budově na Vinařického náměstí,
vše se vrátilo do původního stavu, který byl před uzavřením školní jídelny. Pravidla hodnocení zůstala
beze změny.
Všechny zmíněné dokumenty byly ŠR schváleny bez připomínek.
K bodu 3. Byl projednán návrh rozpočtu školy na rok 2019. Školská rada doporučuje předložit RM
návrh rozpočtu v uvedeném znění.

K bodu 4. Ředitelka školy stručně připomněla hlavní body výroční zprávy, výroční zpráva byla
následně ŠR schválena.
K bodu 5. Ředitelka školy seznámila s probíhajícími a chystanými projekty. V letošním školním roce
pokračuje projekt OP VVV zaměřený na doučování žáků. Z prostředků IROP byla vybudována
venkovní učebna přírodních věd, provedena rekonstrukce výtahu a bezbariérového WC. Práce na
jazykové učebně byly bohužel z důvodu reklamace nábytku přerušeny, byla podána žádost
o prodloužení termínu realizace. V současné době probíhá rozhodování o přidělení dotace na
vybavení počítačové učebny a rekonstrukci cvičné žákovské kuchyně, bylo žádáno prostřednictvím
MAS.
Znovu probíhají projekty„ Děti do bruslí“, „Obědy pro děti“, projekty „Ovoce a zelenina do škol“ a
„Mléko do škol“.
Ředitelka školy informovala o úpravách školní jídelny v budově na Hlinkách (nové židle a výmalba),
dále připomněla připravenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci vstupních prostor a šaten.
Na uskutečnění projektu zatím stále chybí finanční prostředky.
Vyučující informovali o probíhajících akcích – adaptačních výletech a pobytových programech
s environmentální tematikou.
Výchovný poradce informoval o úspěšnosti našich žáků devátých tříd v přijímacím řízení na střední
školy.
Paní Smutná pochválila obědy ve školní jídelně.

Schůze byla ukončena v 17.00 hodin
Zapsala:

Mgr. Jana Čtvrtníková

Den zápisu:

2. 10. 2018

