
Základní škola, Týn nad Vltavou, Hlinecká 
Komenského 748 

školní rok 2020 - 2021 
 

Telefon:   spojovatelka: 385 731 440,  604 216 500,  
               škola na Vinařického náměstí: 604 216 601   
  školní jídelna: 385 731 438, 604 216 159 
  školní družina ZŠ Hlinecká: 604 216 730, školní družina na Vinař.náměstí: 720 063 035 (dostupné v 
  době provozu ŠD)  
 
e-mail:   ZdenaHajkova@seznam.cz ,  zshlinecka.zast@volny.cz,  zshlinecka@volny.cz,  
webové stránky: www.zshlinecka.cz 
 
Vedení školy: Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy: tel. 725 032 581 
  Mgr. Jana Čtvrtníková,  zástupkyně ředitelky školy 
   
Výchovný poradce: Mgr. Josef Ťupa  Ekonomka školy: Bc. Lada Hrdličková 
Metodik prevence : Mgr. Jiřina Koberová  Hospodářka školy: Jana Kolářová 
Vedoucí školní jídelny: Ivana Pintnerová                     Školník: Josef Příhoda, Liliana Křenková 
      Předseda školské rady: /bude zvolen/    
      Předseda spolku rodičů a přátel školy: Monika Smutná 
Pedagogičtí zaměstnanci: 
1.A – Mgr. Alena Šebestová 4.A – Mgr. Petra Říhová   7.A – Mgr. Vladimír Kainzinger 
1.B – Mgr. Edita Jindřichová  4.B – Mgr. Martina Babková     7.B – Ing. Zdena Valková  
2.A – Mgr. Hana Duroňová 5.A – Mgr. Dana Ťupová   8.A – Mgr. Jiřina Koberová  
2.B – Mgr. Iva Šímová  5.B – Mgr. Svatava Báčková 8.B – Mgr. Jiřina Řehořová  
3.A – Mgr. Jitka Janálová  6.A – Mgr. Martina Hrůzová   9.A – Mgr. Veronika Slipková     
3.B -- Mgr. Jaroslava Werbynská 6.B – Mgr. Iva Zahradníková     
           
Další vyučující: Mgr. Drahomíra Hanzlíková, Mgr. Miroslava Waageová, Mgr. Josef Ťupa 
Asistent pedagoga: Patricie Koubková, Bc. Lucie Vondráková 
Vychovatelky školní družiny: Marcela Ratajová /vedoucí ŠD/, Bc. Lucie Vondráková, Eva Rysková 
 
Od září 2012 je na škole zřízena třída pro děti z mateřské školky (výuku zajišťuje MŠ). 
 
Škola je zapojena v celostátním projektu, zajišťuje pro žáky 1. a 2. stupně "Ovoce a zelenina do škol", "Mléko do škol",  
 "Obědy pro děti", „Děti do bruslí“ pro 1. stupeň. 
V letošním roce plánujeme uskutečnit jazykově vzdělávací pobyt  žáků 2.stupně v zahraničí.    
 

Organizace školního roku: 
Období školního vyučování začne v úterý 1. 9. 2020. 
Vyučování podle rozvrhu začne ve středu 2. 9. 2020. 
Podzimní prázdniny budou ve čtvrtek  29.10. a v pátek 30.10. 2020. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu  23.12.2020  a  skončí v neděli 3.1.2021. Vyučování začne v pondělí   
4.1. 2021. 
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28.1.2021, jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek  
29.1. 2021. 
Jarní prázdniny  začnou  15.2. 2021  a  skončí 21. 2. 2021. Vyučovat se začne v pondělí 22. 2. 2021. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. 4. 2021, pátek 2. 4. 2021 je tzv. ostatní svátek. 
Školní rok 2020-2021 skončí ve středu 30. 6. 2021. 
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 
 
Učební plány: 
Ve všech ročnících se vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Škola pro všechny“. 
Od 3. ročníku se vyučuje cizí jazyk – angličtina. 
Od 7. ročníku podle školního vzdělávacího programu mají žáci druhý cizí jazyk, na naší škole je to němčina. 
V letošním školním roce se vyučují volitelné předměty: 6.-7.-8.-9. ročník – sport a sportovní hry, domácnost, technické 
činnosti, seminář z matematiky, robotika – práce s PC, keramika – umělecká dílna, anglický jazyk hrou.  
Ve škole se bude na základě zájmu žáků vyučovat nepovinný předmět náboženství. 
 
Omlouvání nepřítomnosti žáků: ( §50 zákona 561/2004 Sb.) 
Zákonný zástupce je povinen  doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozd ěji do 3 pracovních dn ů od 
počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské 
knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Písemnou omluvu v žákovské knížce předloží žák 
třídnímu učiteli ihned  po ukončení absence, nejpozději do 3 dnů. Nebude-li písemná omluva předložena do daného 
termínu, budou zameškané hodiny považovány za neomluvené.  V odůvodněných případech si škola může vyžádat 
lékařské potvrzení, které je součástí omluvy v žákovské knížce. Předem známou absenci žáka (např. rodinná rekreace) 
oznámí zákonný zástupce třídnímu učiteli, případně vedení školy.   
 
 
 



 
 
Úrazy žáků 
Žáci jsou pojištěni proti úrazu. Žák je povinen každý úraz ihned oznámit  vyučujícímu. V případě návštěvy lékaře je 
nutné neprodleně informovat vedení školy.  Za školní úraz se nepovažuje ten, k němuž došlo při cestě do školy nebo ze 
školy. 

 Provoz školní družiny: 
Provoz je stanoven podle požadavků rodičů. Dle směrnice školy čj. 327/2013 (§ 123 zákona 561/2004) činí měsíční 
poplatek 100 Kč. Možný způsob úhrady poplatku: pololetně bezhotovostním převodem, výjimečně v hotovosti v kanceláři 
školy. Pokud nebude poplatek zaplacen, ředitelka školy může rozhodnout o vyřazení žáka ze školní družiny. V době 
školních prázdnin bude zajištěn provoz školní družiny dle zájmu rodičů. V případě zájmu rodičů bude zajištěn provoz 
školní družiny na začátku a konci hlavních prázdnin ve spolupráci se ŠD druhé základní školy ve městě. O hlavních 
prázdninách činí poplatek ve školní družině 50 Kč za dítě a den. 

 Školní jídelna: 
Finanční limity pro strávníky se podle vyhlášky 107/2005 Sb. stanoví podle věku žáka. Strávníci ve věku 7 – 10 let platí 
24 Kč za oběd, strávníci ve věku 11 – 14 let 26 Kč za oběd, strávníci ve věku 15 a více let 28 Kč za oběd. Finanční limity 
pro strávníky z MŠ:skupina 1 (3 – 6 let) oběd 22 Kč, dopol.přesnídávka 8 Kč, odpol.svačina 9 Kč, skupina 2 (7 –10 let) 
oběd 24 Kč, dopol. přesnídávka 9 Kč, odpol. svačina 9 Kč. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu celého 
školního roku, ve kterém dosáhnou vyhláškou stanoveného věku. Úhrada stravného probíhá na základě povolení inkasa 
z účtu zálohovou formou, ve výjimečných případech hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny. Jednorázová záloha pro 
žáka ZŠ 650 Kč, pro strávníka MŠ 950 Kč. Nebude-li možno inkasovat stravné z účtů, je 20.den v měsíci termínem pro 
1.upomínku. Odhlašovat obědy je možno pouze den p ředem  do 13:00 hodin osobně,telefonicky,přes www.strava.cz 
nebo emailem u vedoucí školní jídelny.  První den neplánované absence (nemoc dítěte) lze vyzvednout oběd. Nárok na 
odebrání stravy má strávník pouze v případě přítomnosti ve škole. Obědy do jídlonosičů je možné odebrat do nádob k 
tomuto účelu určených v době 11:20 -11:40 hodin ve školní jídelně Hlinecká, výdejna obědů v budově školy na 
Vinařického náměstí v době 12:20- 12:30 hod. Každý strávník si zakoupí čip na celou dobu docházky v hodnotě 115,-Kč.    
Učebnice: 
Rozsah bezplatného poskytování učebnic je stanoven zákonem 561/2004 Sb. - § 27 a Vyhláškou č.48/2005 Sb. - § 6. 
Žáci 1. tříd učebnice nevracejí. Žáci 2.-9. ročníku jsou povinni učebnice vrátit na konci příslušného školního roku. Pokud 
žák učebnici neodevzdá, hradí její cenu v plné výši. Podle stavu úmyslného poškození učebnice rozhodne kontrolující o 
výši finanční náhrady. V případě, že žák doloží lékařské potvrzení, budou mu zapůjčeny náhradní učebnice domů. Pokud 
žák ztratí žákovskou knížku, zakoupí si novou. Za opakované ztráty žákovské knížky bude uděleno výchovné opatření. 
Při výuce jsou často používány i pracovní sešity, do nichž žák píše a kreslí. Na konci školního roku je tento sešit dále 
nepoužitelný a žák si jej nechá. Doporučujeme rodičům tyto sešity dítěti zaplatit. Rozhodnou-li se rodiče pracovní sešity 
žákovi nekoupit, bude mít žák od školy sešit zapůjčený a psát a kreslit do něj bude přes folii, aby sešit mohl v dalším roce 
používat jiný žák. 
Anglický jazyk:  
Škola spolupracuje s Evropským centrem jazykových zkoušek v Českých Budějovicích a připravuje žáky na zkoušky 
„Cambridge English YLE“ 
Plavání: 
Plaveckého výcviku v bazénu v Českých Budějovicích  se účastní žáci 3. a 4. ročníků v rozsahu 10 dvouhodinových lekcí. 
Žáci platí pouze dopravu – jednorázová platba 750 Kč/žák (při získání dotace platba za dopravu zrušena popř. 
ponížena).   
 
Lyžařský výcvik:  Škola organizuje pro žáky 2. stupně lyžařský výcvikový kurz v tuzemsku či v zahraničí. Bližší informace 
budou upřesněny.  
 
Adaptační pobyt: Škola organizuje pro žáky 4., 5., 6. ročníků jednodenní stmelovací pobyty v přírodě.   
 

Třídní schůzky:   
Uskuteční se vždy v úterý 10. listopadu, 12. ledna, 11. května v době 15:30 – 18:00 hod.. Mimo uvedenou dobu lze školu 
navštívit kdykoli, nejlépe po předchozí domluvě. K jednání je nutno využít přestávek a zejména dobu, kdy vyučující nemá 
vyučovací, případně jinou povinnost.  Schůzka rodičů žáků 1. tříd bude 15. září /úterý/ v 16:00 hodin.  
 
Pravidelné dny otevřených dveří :  1.A a 1.B   /termíny budou sděleny třídními učiteli/  
Zájmové kroužky:  Budou ustanoveny během měsíce září. 
 
Přijímací řízení: 
Uchazeč o studium na střední škole odevzdává přihlášku řediteli střední školy do 1. 3. 2021, v případě přihlášky do oborů 
s talentovou zkouškou do 30.11.2020.  
 
Nepříznivé počasí: 
Je-li mráz -10°C a větší nebo prudký déšť, žáci se pouštějí do školy dříve. Zůstávají v šatnách, dohled je zajištěn. 
 
Školská rada :  Od 1.9.2005 pracuje při ZŠ školská rada. 
 
Tiskopisy - žádosti:  Jsou ke stažení na www.zshlinecka.cz   Zde také najdete veškeré informace o škole. 

 
Vážení rodi če a milí žáci, p řejeme vám úsp ěšné vykro čení do nového školního roku. 


