
ZÁPIS Z 40. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ 

Den konání:   21. 9. 2021 

Místo konání:  sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká 

Čas:   16.00 hodin 

Přítomni:  

členové ŠR:  Ing. Pavla Fraňková, Mgr. Milada Pixová Hodná, Mgr. Jiří 

Šálený, Hana Mičanová, DiS., Mgr. Pavla Vrbová, Ing. Ivan 

Sýkora, Mgr. Svatava Fišerová, Mgr. Jana Čtvrtníková, 

Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr. Jiřina Koberová 

host: Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy 

Omluveni:   Mgr. Veronika Švehlová Bullová 

   

Program: 

1. Přivítání členů ŠR 

2. Projednání a schválení školního řádu a pravidel hodnocení 

3. Školní vzdělávací program 

4. Projednání a schválení výroční zprávy za rok 2020/2021 

5. Seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2022 

6. Různé 

 

 

K bodu 1.  

Předsedkyně ŠR paní Ing. Fraňková školy přivítala přítomné a seznámila je s programem schůze. 

Ředitelka školy informovala o odstoupení členky ŠR Bc. Havlíkové, písemné oznámení podala paní 

Havlíková písemnou formou předsedkyni ŠR, důvodem je přestup syna na střední školu, přestal tedy 

být žákem ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká. 

K bodu 2. 

Ředitelka školy stručně informovala o drobných změnách ve školním řádu a v pravidlech hodnocení. 

Změny se týkaly distanční výuky – povinností žáků, materiální podpory ze strany školy, hodnocení při 

distančním vzdělávání. Školní řád a pravidla hodnocení byly školskou radou jednomyslně schváleny. 

K bodu 3. 

Školní vzdělávací program zůstává v roce 2021/2022 beze změny. V následujícím školním roce dojde 

k úpravě ŠVP v souvislosti se změnami RVP v předmětu Informatika – navýšení počtu hodin, úprava 

vzdělávacího obsahu. 



K bodu 4. 

Ředitelka školy připomněla některé body výroční zprávy, především úspěšnost žáků 5. a 9. ročníků 

v přijímacím řízení na střední školy, hospodaření školy, projekty a akce v loňském školním roce. Celý 

rok byl velmi ovlivněn přechodem na distanční výuku. Členové školské rady poté výroční zprávu 

jednomyslně schválili. 

K bodu 5. 

Ředitelka školy seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022. Radě města bude předložen 

návrh rozpočtu ve výši 4 560 000 Kč. Rozpočet je oproti loňskému roku navýšen o 285 000 Kč, 

navýšeny jsou položky na energie, opravy a udržování, ostatní služby. 

K bodu 6. 

Přítomní diskutovali o problémech distanční výuky, o možných metodách vzdělávání na dálku, 

o způsobech hodnocení. 

Ředitelka školy informovala o průběhu a výsledcích screeningového testování na COVID na začátku 

školního roku. Nikdo z testovaných žáků nebyl pozitivní. 

Vyučující seznámili přítomné s plánovanými akcemi (adaptační pobyty, dvoudenní pobyty v CEV 

Dřípatka Prachatice, lyžařský výcvikový kurz, výstava Vzdělání a řemeslo) 

Ředitelka školy informovala o plánovaných investicích, především o potřebě vybudovat 

z bezpečnostních důvodů oplocení pozemku hřiště směrem ke škole. Byly diskutovány možnosti 

financování. Dále připomněla dlouhodobě plánovanou rekonstrukci vestibulu školy a opravu 

spadlého stropu v budově na Vinařického náměstí, realizace akcí závisí na rozhodnutí zřizovatele. 

 

 

 

Schůze byla ukončena v 17.30 hodin 

Zapsala:  Mgr. Jana Čtvrtníková 

Den zápisu:  21. 9. 2021 


