ZÁPIS Z 32. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ
Den konání:

21. 5. 2019

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., Ing. Josef Mikšovský, Eva Rysková,
Pavel Procházka, Mgr. Svatava Báčková, Mgr. Jana
Čtvrtníková, Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr. Josef Ťupa

host:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Jana Novotná

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

Seznámení s rozpočtem školy na rok 2019
Informace o vzdělávacích a investičních projektech, stručný přehled dalších školních akcí
Informace o zápisu do 1. tříd
Informace o kontrolách
Různé

K bodu 1. Členové ŠR byli ředitelkou školy informování o rozpočtu na provoz školy na rok 2019,
návrh rozpočtu schválilo zastupitelstvo města. Nově jsou v letošním roce odbourány tzv. závazné
ukazatele, povinnost plnit rozpočet ve stanovené výši a dodržet rozpočet na prostředky OON trvá.
Zřizovatelem byl navýšen investiční příspěvek o 180 tis. Kč na pořízení kotle do školní kuchyně.
K bodu 2. Přítomní byli seznámeni s nejdůležitějšími projekty a dalšími akcemi školy. V letošním roce
pokračuje projekt OP VVV, zaměřený především na doučování žáků. Škola podala v rámci OP VVV
žádost o prostředky na pokračování projektu v příštím školním roce – jedná se o dotační program
Šablony II. Chceme pokračovat v doučování žáků a dále realizovat aktivity badatelský klub a jazykový
klub. V současné době rovněž probíhá modernizace školní cvičné kuchyně a počítačové učebny. Škola
opět získala dotaci z Jihočeského kraje na podporu environmentálního vzdělávání, budou
uskutečněny celkem čtyři dvoudenní pobytové programy pro žáky 2. stupně. Dále se podařilo získat

z dotace MŠMT prostředky na dopravu žáků na plavání, rodičům žáků byla vrácena celá částka, popř.
většina částky, podle období, ve kterém se žáci plavání účastnili.
V rámci projektu, který zajišťuje MAS VLTAVA, získala škola prostředky na zajištění rodilé mluvčí do
výuky anglického jazyka zatím pro žáky 2. stupně.
Z ostatních akcí školy jmenovala paní ředitelka úspěšnou celoškolní akci „Výuka naruby“, kdy žáci 2.
stupně se svými vyučujícími připravili aktivity pro své mladší spolužáky, dále workshop ve firmě
HELUZ pořádaný Jihočeskou hospodářskou komorou pro žáky 8. tříd, exkurzi ve střední průmyslové
škole ve Volyni, projekt „Děti do bruslí“, plavecký výcvik, anglické divadlo pro žáky školy, účast žáků
na olympiádách a sportovních soutěžích a jiné.
K bodu 3. Ředitelka školy seznámila přítomné s průběhem zápisu do 1. ročníku, k zápisu ve dnech 5.
a 6. dubna 2019 a k náhradnímu zápisu 10. dubna se dostavilo téměř 70 zákonných zástupců se svými
dětmi, část rodičů požádalo o odklad školní docházky pro své děti. V souvislosti se zápisem se
uskutečnily různé akce, na kterých jsme spolupracovali s MŠ, nově letos proběhne v červnu slavnostní
„předání“ dětí z MŠ p. učitelkám ZŠ.
K bodu 4.
V březnu proběhla kontrola Krajské hygienické stanice ve školní kuchyni a v ostatních prostorách
obou budov školy. Nebyly zjištěny žádné závady ani pochybení, vše hodnoceno kladně, bez
připomínek.
Z KÚ byla vyslána do naší školy kontrola na Plán krizové připravenosti – nebyly zjištěny žádné závady
či pochybení, hodnoceno kladně, bez připomínek.

K bodu 5.
Paní ředitelka informovala o lyžařském výcvikovém kurzu v Peci pod Sněžkou – kurz hodnotila
kladně, proběhl bez problémů, splnil svůj účel.
Na závěr byli všichni přítomní pozváni na výtvarnou výstavu obrázků žáků naší školy v místní galerii,
vernisáž výstavy je 24. května v 16.00 hod.

Schůze byla ukončena v 17.00 hodin
Zapsala:

Mgr. Jana Čtvrtníková

Den zápisu:

24. 5. 2019

