
Zápis ze schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“ 
ze dne 7.1.2020 
 
Jmenný seznam přiložen. 
 
Omluveni: p. Sobotová, p. Švehlová Bullová, p. Vosičková 
 
Program:1. Přivítání členů spolku 
 2. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 
 3. Příspěvek do fondu spolku 
 4. Stav účtu spolku 
 5. Volba nového pokladníka 
 6. Školní jídelna 
 7. Třídní schůzky 
 8. Provoz školy 
 9. Akce školy 
 10. Informace výchovného poradce 
 11. Povinně volitelné předměty 
 12. Projekty 
 13. Ostatní 
 
ad 1) 
Paní ředitelka přivítala všechny členy v novém roce 2020 a popřála jim pevné zdraví a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů. 
 
ad 2) 
ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů. 
Došlo ke kontrole školních toalet, byly doplněny zásobníky na mýdlo, do kabinek zabudovány držáky 
na toaletní papír, zkontrolovány žárovky a plíseň po havárii odstraněna přípravkem SAVO. Všechny 
WC budou po novém roce vybíleny a nově natřeny. 
Zřizovatel nyní uvolnil finanční prostředky na rekonstrukci vestibulu a šaten ve dvou etapách (1. 
etapa – 2,5 mil., 2. etapa – 2 mil.). Dalším úkolem školy pak bude rekonstrukce školních toalet. 
 
ad 3) 
Paní ředitelka seznámila členy s výší vybraného příspěvku Spolku rodičů – 24 800 Kč (nezaplatilo 19 
rodin). Celá částka byla vložena na účet spolku. Peníze se využívají výhradně pro děti (exkurze, LVK, 
MDD, čerti, …). 
 
ad 4) 
ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o stavu účtu k 31.12.2019 – 30 083,82 Kč. V pokladně je 3 844 Kč. 
 
ad 5) 
Výbor Spolku rodičů zvolil nového pokladníka – p. uč. Valková. Ta převzala dokumenty od p. 
Kusbachové, která k 31.12.2019 svou funkci pokladníka ukončila. 
 
ad 6) 
Do ŠJ nastoupila od 1.1.2020 nová paní vedoucí – p. Pintnerová. 
Paní ředitelka vyzvala stravovací komisi, aby uskutečnila kontrolu ve ŠJ. 
 
ad 7) 
Předsedkyně spolku, p. Smutná, uvedla termín TS – 14.1.2020 od 15:30 – 18:00 hod. Pololetní 
vysvědčení se bude rozdávat 30.1.2020, v pátek 31.1.2020 budou mít žáci pololetní prázdniny. 
 
 
ad 8) 
Paní ředitelka informovala členy spolku o navrácení výuky ve 3. třídách zpět do normálu od ledna 
2020. Dočasné sloučení se zvládlo bez problémů, děti byly v jedné třídě spokojené. Počet žáků v obou 
3. třídách je nyní velmi nízký. 



 
ad 9) 
Paní ředitelka informovala o akcích pořádaných školou: 

- bruslení ve Veselí nad Lužnicí – 30.1.2020 
- 3D kino pro žáky 1. i 2. stupně 
- školní kolo olympiád (D, ČJ, M, …) 
- celodenní vánoční sportování ve sportovní hale – 1. a 2. stupeň 
- zapůjčení virtuálních brýlí (10 ks) od AV médií 
- plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. tříd v plavecké škole Koh-i-noor Č. Budějovice – 

zažádáno na grant na dopravu 
- LVK do Rakouska – Dachstein (přihlášeno 28 žáků, cena 7 200 Kč, termín 2.3. - 6.3.2020) 
- „Děti do bruslí“ – projekt ukončen v listopadu (zúčastnilo se 50 žáků z naší školy) 
- sportovní akce školy (OK školní tenis, futsal, …) 
- 27.11.2019 zasazena „lípa svobody“ na víceúčelové hřiště k výročí 30 let Sametové 

revoluce 
- aktivity ve ŠD (IZS, drakiáda, návštěvy muzea, ukázky znakové řeči, …) 
- Vánoční zpívání – 24.12.2019 ve vestibulu školy koncert rodiny Sýkorových 
- „Zdravá pětka“ – připravena zdravá strava pod vedením lektora ve školní kuchyňce 

 
ad 10) 
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o akcích pořádaných pro žáky 8. a 9. třídy. Připravuje se 
exkurze do dřevařské školy ve Volyni pro 8. třídu. Žáci 8. a 9. tříd navštívili výstavu „Vzdělání a 
řemeslo“, zároveň navštívili Obchodní školu na Husově třídě. Zdůraznil význam pololetního 
vysvědčení žáků 8. a 9. tříd (průměr se píše na přihlášky). 
 
ad 11) 
ŘŠ seznámila přítomné členy se zavedením povinně volitelných předmětů nově od 6. třídy (1 
hod/týden). Žáci 5.A a 5.B obdrží již nyní nabídky PVP na příští školní rok (technika, domácnost, 
sportovní hry, základy AJ, RJ, NJ a španělštiny, robotika, umělecká dílna, …). Žáci v 6. třídě mají trvale 
posíleny i hodiny TV (3hod/týden). 
 
ad 12) 
Paní ředitelka informovala o projektech na naší škole:  

a) pokračuje dvouletý projekt MŠ MT „OP VVV“ (šablony II.) na vzdělávací aktivity 
(doučování žáků, badatelské kluby, jazykové vyučování, …) 

b) škola zažádá o grant na EVVO od JK – dvoudenní exkurze žáků 2. st. v CEV „Dřípatka“ u 
Prachatic (z grantu hrazena doprava a ubytování, děti hradí stravné) 

c) projekty z MAS Týn nad Vlt. – výuka AJ s rodilou mluvčí, výtvarné kroužky, projekty, … 
 
ad 13) 
Ostatní: 
 Na dotaz p. Ondriškové, zda škola nemůže zakoupit několik kusů virtuálních brýlí, 
odpověděla ŘŠ. Cena těchto brýlí je zatím velmi vysoká, škola si takovou investici nemůže dovolit. 
 Pan Mikšovský upozornil na nespokojenost rodičů žáků 4.B třídy s postupy školní 
psycholožky, p. Fojtíkové, při zjišťování klimatu ve třídě. Paní ředitelka přislíbila projednání této 
situace a vysvětlení problematiky rodičům při TS. 
 
Závěry: 
 - zvolen nový pokladník spolku – p. uč. Valková 
 - ŘŠ projedná se školním psychologem situaci ve 4.B třídě 
 - stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ 
 
 
Dne 7.1.2020 
Zapsala: Ing. Z. Valková 


