
Zápis ze schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“
ze dne 5.11.2019

Jmenný seznam přiložen.

Omluveni: p. Smutná, p. Sobotová, p. Kanzová, p. Novotná, p. Čechová

Program: 1. Přivítání členů spolku
2. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze
3. Stav účtu spolku
4. Příspěvek do fondu spolku
5. Schválení příspěvku z fondu spolku
6. Třídní schůzky
7. Přijímací řízení 2019/2020
8. Připravované akce školy
9. Projekty na škole
10. Stávka učitelů
11. Rozpočet školy
12. Ostatní

ad 1)
Paní ředitelka přivítala členy spolku, zvláště pak nové třídní důvěrníky za 1.A a 1.B. Omluvila 
nepřítomnost p. Smutné, předsedkyně spolku.

ad 2)
ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů, bylo proplaceno jízdné žákům a faktura za 
autobus na sportovní akce školy.

ad 3)
Pokladník spolku, p. Kusbachová, informovala o stavu účtu k 30.10.2019 – 16 684 Kč. V pokladně je 
4 394Kč.
Paní Kusbachová ukončí činnost pokladníka k 31.12.2019 a od 1.1.2020 bude zvolen pokladník nový. 
ŘŠ vyzvala přítomné k ochotě a pomoci při jeho volbě.

ad 4)
Členové spolku schválili příspěvek SRPŠ 100Kč na rodinu. Peníze z tohoto fondu se využívají na sporty, 
LVK, MDD, Mikuláš, aj. Příspěvek je dobrovolný.

ad 5)
Spolek odsouhlasil uhrazení nákladů na dopravu žáků do Č. Budějovic na výstavu „Vzdělání a 
řemeslo“ – 4 700 Kč.
Výbor odsouhlasil zvýšení příspěvku na Mikuláše z 10 Kč na 20 Kč na žáka. Akci pořádají žáci 9. tříd.

ad 6)
Paní ředitelka oznámila termín TS – 12.11.2019 od 15:30 hod. – 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 30 škol z Jihočeského 
kraje. Pro rodiče žáků, kteří jedou na LVK do Rakouska, se uskuteční informační schůzka od 15:00 
hod. s p. uč. Koberovou.

ad 7)
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o akcích pořádaných školou pro žáky 9. tříd (výstava 
„Vzdělání a řemeslo“, burza škol). Žáci obdrží katalog středních škol, většina žáků má obor již vybraný, 
hodně žáků se zatím hlásí i na učební obory.



ad 8)
ŘŠ informovala o akcích připravovaných školou: 

- „Vánoční sportování“ ve sportovní hale pro 1. a 2. stupeň
- koncert „Nezmaři“ – 20.11.2019
- „Vánoční bruslení“ ve Veselí nad Lužnicí pro 1. a 2. stupeň
- LVK do Rakouska – Dachstein – 5 dní za 7 450 Kč (nahlášeno již 25 žáků)

ad 9)
Paní ředitelka informovala o projektech na škole:

a) dokončen projekt na rekonstrukci žákovské cvičné kuchyně a modernizaci počítačové 
učebny – slavnostní otevření proběhlo 25.9.2019 (1 800 000 Kč)

b) dokončen projekt na vzdělávací aktivity, od září 2019 zahájen nový (doučování žáků, 
badatelské kluby, výuka počítačů, …)

c) „Děti do bruslí“ – dotace 30 000 Kč z Vltavotýnského oranžového roku
d) plavecký výcvik pro žáky 3. – 4. tříd - získány dotace na dopravu žáků
e) dvoudenní pobyt žáků v Dřípatce u Prachatic (environmentální vzdělávání)

ad 10)
ZŘŠ seznámila přítomné členy spolku s průběhem stávky učitelů na naší škole. Do stávky 6.11.2019 
vstupuje pouze část učitelů, výuka všech žáků na škole je zajištěna.

ad 11)
Paní ředitelka oznámila schválení rozpočtu na provoz naší školy.
Zřizovatel nenašel zatím investice na rekonstrukci vestibulu a šaten (projekt je již připraven 6 let). 
Připravuje se vstup do budovy školy na čipy z důvodu zkvalitnění ochrany a bezpečnosti žáků.
Dojde k výměně vrat na školní hřiště, požadavek je i na nové workoutové hřiště.

ad 12)
Ostatní:

Paní Vosičková vznesla dotaz ohledně rekonstrukce WC v budově školy. Není spokojena 
s vybavením na WC (mýdlo, není teplá voda), byla nalezena i plíseň. Paní ředitelka 
vysvětlila, že na začátku školního roku došlo k havárii vody v budově školy, voda protekla na 
WC a zatím není vše dostatečně vyschlé. Slíbila však nápravu, uklízečky poškozená místa 
ošetří chemickými přípravky.

Paní Mičanová a p. Švehlová vyjádřily též nespokojenost s kvalitou WC v budově školy. 
Navrhli, že pokud by zřizovatel poskytl finanční prostředky, bylo by prioritní zrekonstruovat 
WC.

Závěry: - ŘŠ osloví některé členy, zda by nemohli převzít funkci pokladníka Spolku rodičů od 1.1.2020
- výbor odsouhlasil zvýšení příspěvku na Mikuláše z 10 Kč na 20 Kč
- výbor odsouhlasil příspěvek SRPŠ 100 Kč na žáka a rodinu
- výbor odsouhlasil proplacení autobusu na dopravu žáku 9. tříd do Č.B. – výstava „Vzdělání a 

řemeslo“
- ŘŠ zajistí zkvalitnění WC v rámci možností a v případě získání investic navrhne zřizovateli 

přednostně rekonstrukci WC

Dne 6.11.2019
Zapsala: Ing. Z. Valková


