
 

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

ze dne 7.5.2019 

 

Jmenný seznam přiložen. 

Omluveni:  p. Plaňanská, p.Švarcová, p. Kanzová, p. Sokolová 

 

Program:  1. Přivítání členů spolku 
  2. Kontrola ve ŠJ 
  3. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 
  4. Stav účtu  

5. Zápis do 1. tříd 
6. Třídní schůzky 

  7. Schválení příspěvku z fondu spolku 
  8. Rozpočet školy 
  9. Projekty 
  10. Akce školy 
  11. Přijímací zkoušky 
  12. Poděkování p. Mikuličkovi 
  13. Ostatní 
  14. Poděkování členům spolku 
 
 
ad 1) 
Paní ředitelka přivítala členy spolku. 
 
 
ad2)  
Stravovací komise uskutečnila 7.5.2019 kontrolu ve ŠJ s těmito závěry. 

Prostředí ve ŠJ se velmi zlepšilo, jídlo vyhovovalo chutí i vůní, polévka a hlavní jídlo (řízek 
po čínsku s br. kaší) nechutnalo pouze 3 dětem z oslovených 60 žáků. Personál se chová 
k žákům velmi pěkně, počet strávníků je stabilní, plní se spotřební koš, hygienická kontrola ve 
šk. kuchyni proběhla bez zjištění nedostatků. 

 
 
ad3) 
ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolu rodičů. Po důkladné kontrole teploty v tělocvičně 
školy na Vinař. nám., nebyly zjištěny žádné závady, teplota je optimální. 
 
 
ad4) 
Pokladník spolku p. Kusbachová, informovala o stavu účtu – 23 799,69 Kč k 30.4.2019. V pokladně je 
8 393 Kč. 
 
 
 



ad5) 
ŘŠ seznámila přítomné s průběhem zápisu budoucích prvňáčků. Dostavilo se téměř 70 rodičů s dětmi, 
žádost o odklad podalo 20 rodičů, budou otevřeny dvě 1. třídy. 
 
 
ad6) 
Předsedkyně spolku, p. Smutná, oznámila termín TS – 14.5.2019 od 15:30 hod do 18:00 hod. 
 
 
ad7) 
Spolek rodičů odsouhlasil uhrazení faktur na sportovní akce školy („Pohár rozhlasu“ – autobus 3500 
Kč, „Kopaná“ – jízdné 257 Kč, „Chrášťanská olympiáda“ – jízdné, fotbalový turnaj v Temelíně – 
autobus 1400 Kč, „MC Donalďs cup“ – jízdné). 
Výbor odsouhlasil také příspěvek na MDD ve výši 10 Kč/žák. 
 
 
ad8) 
Paní ředitelka informovala o navýšení provozního rozpočtu školy o 205 tis. Kč. 
 
 
ad9) 
ŘŠ, p. Hájková, informovala o projektech, které probíhají na naší škole: 

a) projekt MŠMT „OP VVV“ (šablony I) – dokončuje se dvouletý projekt na vzdělávací 
aktivity (doučování žáků, čtenářská gramotnost, …) 

b) zažádáno o druhý projekt MŠMT „OP VVV“ (šablony II) na vzdělávací aktivity a 
badatelské kroužky od září 2019 

c) projekty z MAS Týn nad Vltavou – výuka AJ s rodilou mluvčí, exkurze, … 
d) získána dotace ve výši 56 832 Kč na dopravu žáků do Č. Bud. na plavecký výcvik (3. a 4. 

třídy) 
e) získán grant na EVVO od JK – dvoudenní exkurze žáků 2. st. v CEV „Dřípatka“ 

v Prachaticích 
f) grant z IROP přes MAS, výzva č.2 – dokončuje se rekonstrukce a modernizace žákovské 

cvičné kuchyňky a modernizace počítačové učebny 
Všechny projekty jsou zadávány se souhlasem zřizovatele školy. 
 
 
ad10) 
Paní ředitelka informovala o akcích pořádaných a připravovaných školou: 

- „Výtvarná výstava žáků ZŠ Hlinecká“ – uskuteční se v galerii U Slunce v Týně nad Vlt. 
(vernisáž bude 24.5.2019 od 16:00 hod) 

- „Výuka naruby“ – 10.5.2019 žáci 2. st. připraví různé aktivity pro mladší spolužáky, pozváni 
rodiče a příznivci školy 

- proběhl LVK do Pece pod Sněžkou – zúčastnilo se 25 žáků, sněhové podmínky byly 
optimální, všichni žáci se naučili jezdit na lyžích a běhat na běžkách,  kurz byl velmi zdařilý 

- vzdělávací a sportovní akce školy ( pythagoriáda, biologická, chemická a rybářská olympiáda, 
matematický klokan, recitační soutěž, třídní vzdělávací projekty, sportovní akce – Pohár 
rozhlasu, Mc Donald´s cup, turnaj v kopané, olympiáda – Chrášťany, fotbalový turnaj – 
Temelín aj. 

- školní exkurze a výlety  ( Chýnovské jeskyně, cihlářský průmysl – firma HELUZ, Hopsárium 
Č.B., Planetárium ČB, Selibov – pohádková kovárna, Český Krumlov, Kovářov – kovárna aj.)       



 
 
ad11) 
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o úspěchu žáků 9. tříd u přijímacích zkoušek. Z 25 žáků 
se 17 dostalo na maturitní obory, téměř všichni žáci byli přijati na první školu, kterou si zvolili.  
 
 
ad12) 
Paní ředitelka poděkovala p. Mikuličkovi za pomoc při organizaci sportovní akce „MC Donalďs cup“. 
Uspořádáno bylo školní kolo, nejlepší hráči se pak zúčastnili okresního kola v Č. Budějovicích. 
 
 
ad13) 
Ostatní: 
 Na dotaz p. Ondriškové, zda se uskuteční letos školní jarmark, odpověděla ŘŠ. Jarmark se 
v letošním šk. roce neuskuteční, připravujeme místo něho „výuku naruby“. 
 Paní Mičanová vyjádřila nespokojenost s kvalitou ovoce a zeleniny do škol. Na dotaz, kdo 
vybírá dodavatelskou společnost, odpověděla ŘŠ. Škola nasmlouvala firmu „BOVYS“, ovoce nechodí 
zkažené, je napočítáno přesně podle tříd na počet žáků, s firmou je škola spokojena. 
 Paní Kusbachová vyjádřila zájem o kroužky cizích jazyků nejenom pro žáky, ale i pro rodiče. 
Vedení školy projedná možnosti této výuky. 
 
 
ad14) 
Paní ředitelka poděkovala členům Spolku rodičů za jejich celoroční práci a popřála jim mnoho 
úspěchů. 
 
 
Závěry : 
 - výbor spolku odsouhlasil příspěvek na MDD (10Kč/žák) 
 - výbor odsouhlasil proplacení jízdného žáků a faktur za autobus na sport. akce školy 
  
 
 
Dne: 7.5.2019 
Zapsala: Ing. Z. Valková  


