
 

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

ze dne 6.11.2018 

Jmenný seznam přiložen. 

Omluveni:  p. Kusbachová, p. Čechová 

Program:  1. Přivítání členů spolku 
  2. Organizace Spolku rodičů 
  3. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 
  4. ŠMP – program prevence na škole 
  5. Přijímací řízení 2018 – 19 
  6. Stav účtu spolku 
  7. Schválení příspěvku z fondu spolku 
  8. Příspěvek do fondu spolku 
  9. Třídní schůzky 
  10. Akce školy 
  11. Projekty na škole 
  12. Ostatní 
 
ad 1) 
Paní ředitelka přivítala členy spolku, zvláště pak nové třídní důvěrníky za 1.A a 1.B. 
Omluvila nepřítomnost p. Kusbachové, pokladníka spolku. 
 
ad2) 
ŘŠ seznámila přítomné s organizací spolku, stravovací komise (p. Čechová, p. Mikšovský), 
výchovná komise (p. Smutná, p.Mikšovský) a pokladník (p. Kusbachová) zůstávají beze 
změn. 
 
ad3) 
ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů.  
 Stravovací komise zatím neuskutečnila kontrolu ve ŠJ. Paní ředitelka doporučila její 
realizaci. 
 Podařilo se opravit strop ve ŠJ v budově školy na Vinařického náměstí, od 4.9.2018 se 
zde opět mohou žáci stravovat. 
 
ad4) 
ŠMP, p. Koberová seznámila přítomné členy s vytvořeným minimálním preventivním 
programem pro žáky školy. Proběhl jednodenní adaptační pobyt žáků 4. – 6. tříd v kempu 
Rusalka, jehož cílem bylo stmelení nových kolektivů tříd. (přítomni VP, ŠMP, TÚ, šk. 
psycholog). Škola spolupracuje s Policií ČR, s krizovým centrem THEA, s nadačním fondem 
Albert, s týnskou farností a charitou, s gymnáziem Týn nad Vlt. (PEER PROGRAMY) – 
různé přednášky a besedy pro žáky 1. – 9. tříd. Ve škole mohou rodiče i žáci využít služeb 



školního psychologa. Podrobné informace o preventivním programu jsou dostupné na 
webových stránkách školy. 
 
ad5) 
Výchovný poradce, pan učitel Ťupa, informoval o akcích pořádaných školou pro žáky 9. tříd 
(výstava „Vzdělání a řemeslo“, burza škol). Žáci obdrželi katalog středních škol, do 
30.11.2018 musí odeslat přihlášky žáci, kteří budou dělat talentové zkoušky. 
 
ad6) 
Paní ředitelka informovala o stavu účtu spolku – 2454,4Kč, v pokladně je 15972Kč. 
 
ad7) 
Spolek rodičů odsouhlasil uhrazení nákladů na dopravu žáků do Č. Budějovic na výstavu 
„Vzdělání a řemeslo“ – 3500Kč. 
Výbor odsouhlasil příspěvek na Mikuláše – 10Kč na žáka. Akci pořádají žáci 9. tříd. (celkem 
3240Kč) 
 
ad8) 
Členové spolku schválili příspěvek SRPŠ 100Kč na rodinu. Peníze z tohoto fondu se 
využívají na sporty, hory, MDD, Mikuláš, aj. Příspěvek je dobrovolný. 
 
ad9) 
Předseda spolku, p. Smutná, oznámila termín TS – 13.11.2018 od 15:30 – 18:00 hod. Od 
15:00 hod proběhne ve ŠJ burza škol, které se zúčastní žáci 8. a 9. tříd a jejich rodiče. 
Pozváno je více jak 30 škol. 
Pro rodiče žáků 6. – 7. tříd, kteří jedou na LVK do Krkonoš, se uskuteční informační schůzka 
od 15:00 hod s p. uč. Koberovou. 
 
ad10) 
ŘŠ informovala o akcích pořádaných školou: 

- školní jarmark v červnu 2018 – akce pořádaná ve spolupráci s komisí revitalizace,  
na akci probíhala prezentace výrobků žáků školy, součástí byla soutěž ve sběru papíru, 
kdy vítězná třída byla oceněna sladkostmi, žáci se účastnili sportovních a 
ekologických aktivit, žáci 2. stupně se postarali o doplnění zeminy do kontejnerů na 
terase školy, zajišťovali kulturní program. Setkání rodičů, žáků a veřejnosti bylo velmi 
příjemné, akce splnila svůj účel.  
- dvoudenní pobyt žáků v Dřípatce u Prachatic – získán grant z KÚ Č. Budějovice na 
environmentální vzdělávání 
- projektové vyučování – sledování vnitřních orgánů u kachny domácí 
- exkurze žáků 8. – 9. tříd do třídírny odpadů ve Vimperku spojena s návštěvou 
Chalupské slatě v NP Šumava v rámci projektu: „Škola zařídí, kraj zaplatí“ – získán 
grant z KÚ Č. Budějovice 
- „Děti do bruslí“ – dotace z Vltavotýnského oranžového roku 



- plavecký výcvik pro žáky 3. – 4. tříd (10 lekcí po 2 hod) – zažádáno o grant na 
dopravu 
- připravujeme celodenní „Vánoční sportování“ ve sportovní hale a „Vánoční 
bruslení“  ve Veselí nad Lužnicí – náklady budou hrazeny částečně z příspěvku  na 
„Prevenci rizikového chování žáků“ 
- předvánoční kino – „Louskáček“ – 3D film pro žáky 2. st., „Mimi a Líza“ – film pro 
žáky 1.st. (80Kč na žáka) 

 
 
ad11) 
Paní ředitelka informovala o projektech na naší škole: 

a) projekt MŠMT „OP VVV“ – pokračuje dvouletý projekt na vzdělávací aktivity (doučování 

žáků, čtenářská gramotnost, …) 

b) IROP výzva 46 – v rámci dotace realizovány tyto investiční akce :  Vybudování jazykové 

učebny, venkovní učebny přírodních věd, realizace bezbariérového WC, rekonstrukce 

výtahu, zajištění konektivity školy a výsadba zeleně na víceúčelovém hřišti, ukončení 

realizace projektu 30. 11. 2018 

c) získán grant z IROP přes MAS výzva č. 2  ve výši cca 2 mil. Kč na rekonstrukci žákovské 

cvičné kuchyně a modernizaci počítačové učebny, ukončení realizace projektu v 

 srpnu 2019) 

K výše uvedeným projektům vyjádřil souhlas zřizovatel školy MěÚ Týn nad Vlt. 

 

ad12) 

Ostatní: 

 Na dotaz p. Ondriškové, zda dojde k opravě školy na Vinařického nám., odpověděla ŘŠ. 

Zřizovatel, MěÚ Týn nad Vlt., zřejmě plánuje nepoužívanou část opravit a umístit v ní  

 některý ze svých odborů.  

 

Na dotaz, proč stravenky mají žáci v různých barvách odpověděla ŘŠ. Žáci jsou podle věku 

rozděleni do třech kategorií – tomu odpovídá i barva stravenky, velikost porce a také cena za 

jeden oběd (7 – 10 let – 23Kč; 11 – 14 let – 25Kč; 15 a více – 27Kč) 

 

Na dotaz p. Mikšovského, ohledně úhrady kurzu „Děti do bruslí“ od zdravotní pojišťovny, 

odpověděla ŘŠ. Rodičům bude doklad potvrzen v kanceláři ZŠ. 

 

 

Závěry: - stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ 

 - výbor spolku odsouhlasil příspěvek na Mikuláše (10Kč/žák) 

 - výbor odsouhlasil příspěvek SRPŠ 100Kč/žák/rodina 

 - výbor odsouhlasil proplacení autobusu na dopravu žáků 9. tříd do Č. Bud. – výstava 

 „Vzdělání a řemeslo“ 

 

 

Dne: 6.11.2018 

Zapsala: Ing. Z. Valková  


