Zápis ze schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“
ze dne 8.1.2019

Jmenný seznam přiložen.
Omluveni:

p. Čechová, p. Plaňanská, pan Mikulička, p.Švarcová

Program:

1. Přivítání členů spolku
2. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze
3. Volba nového člena stravovací komise
4. Školní jídelna
5. Příspěvek do fondu spolku
6. Schválení platby z účtu spolku
7. Stav účtu
8. Třídní schůzky
9. Přijímací řízení žáků 9. tříd
10. Akce školy
11. Projekty
12. Ostatní

ad 1)
Paní ředitelka přivítala všechny členy v novém roce 2019 a popřála jim pevné zdraví a mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
ad2)
ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů.
Stravovací komise zatím ještě neuskutečnila kontrolu, ŘŠ doporučila její realizaci.
Z fondu spolku bylo proplaceno 3240 Kč na Mikuláše (10 Kč/žáka) a 3500 Kč za dopravu pro
žáky 9. tříd na výstavu “Vzdělání a řemeslo“ v Č. Budějovicích.
ad3)
Výbor Spolku rodičů zvolil nového člena stravovací komise – p. Vosičková. Stravovací komisi nyní
tvoří 3 členové – p. Mikšovský, p. Čechová, p.Vosičková.
ad4)
ŘŠ informovala o rekonstrukci ŠJ, byla vyměněna podlahová krytina, nové nátěry na stěnách, nové
stoly a židle. Stolování je nyní velmi příjemné.

ad5)
Paní ředitelka seznámila členy s výší vybraného příspěvku Spolu rodičů – 25100 Kč (nezaplatilo 8
žáků). Celá částka byla vložena na účet spolku. Peníze se využívají výhradně pro děti (exkurze, LVK,
MDD, pomůcky na TV, …).

ad6)
Spolek rodičů odsouhlasil proplacení nákladů na dopravu pro žáky 8. a 9. tříd do Písku na sportovní
akci – 160 Kč.
ad7)
Pokladník spolku, p. Kusbachová, informovala o stavu účtu k 31.12.2018 – 27100 Kč. V pokladně je
9272 Kč.
ad8)
Předsedkyně spolku, p. Smutná, uvedla termín TS – 15.1.2019 od 15:30 do 18:00 hod. Vysvědčení se
bude rozdávat 31.1.2019, v pátek 1.2.2019 budou mít žáci pololetní prázdniny na které navazují hned
jarní prázdniny.
ad9)
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o termínech přijímacího řízení žáků 9. tříd. Žáci obdrží
k vysvědčení dvě předvyplněné přihlášky, které musí do 1.3.2019 doručit na příslušné školy. Zápisové
lístky si budou moci rodiče vyzvednout v ředitelně školy.
ad10)
ŘŠ informovala o akcích pořádaných školou:
- testování žáků 8. tříd – matematická a čtenářská gramotnost
- školní kola olympiád (ČJ, M, D, …)
- „Děti do bruslí“ – projekt ukončen, vyhodnocen
- plavecký výcvik pro žáky 3. – 4. tříd v plavecké škole Koh-i-noor Č. Budějovice –
zažádáno o grant na dopravu (projekt splnil formální stránku, probíhá odborné
zhodnocení)
- bruslení ve Veselí nad Lužnicí – vánoční a pololetní
- předvánoční kino
- projektové vyučování na 1. a 2. stupni
- exkurze 9. třídy do Jihočeského muzea na výstavu „1. světová válka“ – 100 let od jejího
ukončení
- exkurze 6. třídy do Prahy – Mořský svět a ZOO
- exkurze na JE Temelín
- exkurze 9. třídy do SOŠ a SOU Hněvkovice
- celodenní vánoční sportování ve sportovní hale – 1. a 2. stupeň
- připravujeme turnaj v kopané „MC Donalď s cup“ ve spolupráci s p. Mikuličkou

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 – 11. prosince
2018 proběhlo slavnostní otevření a představení nových prostor, ŘŠ poděkovala za
podpoření těchto smysluplných akcí, které jistě přispějí ke kvalitnímu vývoji vzdělávání
žáků naší školy. Celkové náklady na projekt činily 4 660 383,79 Kč.

c) získán grant z IROP přes MAS, výzva č. 2 ve výši 1 952 416,46 Kč na rekonstrukci a
modernizaci žákovské školní cvičné kuchyně a modernizaci počítačové učebny, ukončení
realizace projektu 30.9.2019
d) dosud se nepodařilo zajistit finanční prostředky na modernizaci vestibulu školy a
žákovských šaten, finanční zajištění ze strany zřizovatele školy, případné využití dotačních
titulů (projektová dokumentace je připravena)
K výše uvedeným projektům vyjádřil souhlas zřizovatel školy MěÚ Týn nad Vlt.

ad12)
Ostatní:
Na dotaz p. Vosičkové, zda dojde k rekonstrukci školních toalet, odpověděla ŘŠ. Zatím nemá
škola dostatek finančních prostředků, do budoucna se s rekonstrukcí také počítá.
Na dotaz p. Válové, zda nebude vybudovaná počítačová učebna v budově školy na
Vinařického náměstí, odpověděla ZŘŠ. Děti chodí na výuku do počítačové učebny na Hlinky,
ve škole na Vinař. nám. mají k dispozici 25 tabletů, 3 interaktivní tabule a 1 interaktivní panel.
Na dotaz p. Kusbachové, zda by se nemohlo více zatopit v tělocvičně v budově školy na
Vinař. nám., odpověděla ŘŠ. Vedení školy zjistí teplotu a popř. zajistí nápravu.
Na dotaz p. Válové, zda budou moci žáci používat čipy i v budově na Vinař. nám., odpověděla
ŘŠ. Zatím děti čipy nemohou používat, zatím nejsou propojeny obě budovy školy.

Závěry:
- stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ
- stravovací komise zvolena ve složení – p. Mikšovský, p. Čechová, p. Vosičková
- výbor odsouhlasil proplacení autobusu na dopravu žáků do Písku na sportovní akci – 160Kč
- vedení školy zkontroluje teplotu v tělocvičně školy na Vinař. nám.

Dne: 8.1.2019
Zapsala: Ing. Z. Valková

