Zápis z členské schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“
ze dne 3.5.2022
Omluveni:
Program:

p. Švehlová Bullová, p. Kanzová, p. Housková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přivítání členů spolku
Stav účtu
Schválení příspěvku z fondu spolku
Volba nového předsedy spolku
Volba nových členů do stravovací a výchovné komise
Akce školy
Přijímací zkoušky
Žáci z Ukrajiny
Zápis do 1. tříd
Třídní schůzky
Projekty
Ostatní

ad1)
Paní ředitelka a předsedkyně spolku přivítaly přítomné členy .
ad2)
Pokladník spolku p. Ing.Valková informovala o stavu účtu spolku k 31.3.2022 – 45 823,05 Kč.
V pokladně je 2 593 Kč.
ad3)
Členská schůze odsouhlasila uhrazení faktury za autobus na sportovní akci žáků do Č. Budějovic
(Pohár rozhlasu) – cca 6 000 Kč.
Členská schůze odsouhlasila nákup 4 párů sportovní obuvi (tretry) a příspěvek na MDD – 25 Kč/ žáka.
ad4)
Přítomní členové spolku zvolili nového předsedu „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou,
Hlinecká“ – pana Mgr. Marka Sabelu, nový předseda byl zvolen všemi přítomnými členy spolku.
Paní ředitelka poděkovala p. Smutné za dlouhodobé vykonávání funkce předsedkyně spolku.
ad5)
Přítomní členové zvolili nového člena stravovací komise – p. Mgr. Foj kovou. Stravovací komisi nyní
budou tvořit 2 členové – p. Mgr.Foj ková a p. Mgr. Dušková.
Přítomní členové zvolili také nového člena výchovné komise – p. Mgr. Sabelu. Výchovnou komisi nyní
budou tvořit 2 členové – p. Mgr. Sabela a p. Mgr.Dušková.
ad6)
ZŘŠ, p. Mgr. Čtvrtníková, informovala o akcích pořádaných a připravovaných školou:
-„Pasování na čtenáře“ – 1. třídy
-„Dopravní soutěž“ -starší žáci získali 1. místo, mladší žáci 6. místo
-„Mladý zahrádkář“ -okresní kolo v Č. B. – starší žáci obsadili 1.,2.,3.místo a postupují
do celostátního kola do Brna
-„Pohár rozhlasu“ - starší dívky získaly 6. místo, starší hoši 10. místo
-plavecký výcvik
-„Dě do bruslí“
-poznávací zájezd do Polska – Krakov, Osvě m (8. a 9. třídy)
-LVK – neuskutečnil se z důvodu pandemie „covid“

ad7)
Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval o přijímacích zkouškách žáků z 9. tříd.
ad8)
Paní ředitelka informovala přítomné o počtu žáků z Ukrajiny na škole. Celkem je zde 20 žáků (z toho
17 jsou váleční uprchlíci). Žáci jsou integrováni do běžných tříd.
1.6.- 20.6.2022 se uskuteční „Zvláštní zápis do 1. tříd pro ukrajinské dě “.
ad9)
ŘŠ seznámila přítomné s průběhem zápisu budoucích prvňáčků. Dostavilo se 42 dě , žádost o odklad
povinné školní docházky podali 2 rodiče, budou otevřeny dvě 1. třídy po 20 žácích + ukrajinš žáci.
ad10)
Předsedkyně spolku, p. Smutná, oznámila termín konání třídních schůzek tj. 10.5.2022 od 15:30 hod
do 18:00 hod.
ad11)
Paní ředitelka informovala přítomné o hodnocení žádos školy o dotaci na projekt „Oplocení ZŠ
Hlinecká – oddělení víceúčelového hřiště u školy“. Žádost na tuto inves ční akci Jihočeský kraj
nepodpořil.
ad12)
Na dotaz p. Smutné, zda se uskuteční rekonstrukce haly v budově školy Hlinecká, odpověděla ŘŠ.
Zřizovatel školy dosud nenalezl ﬁnanční prostředky na realizaci této inves ční akce. Měla by být
realizována oprava stropu v budově na Vinařického náměs /následek havárie stropního podhledu
11.5.2017/.
Paní ředitelka poděkovala za činnost ve Spolku rodičů p. Smutné, p. Mládkové a p. Novotné. Všem
členům pak za celoroční práci a popřála jim mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Závěry:
- výbor spolku odsouhlasil příspěvek na MDD – 25 Kč/ žáka
- výbor odsouhlasil proplacení faktury za autobus na sportovní akci školy (Pohár rozhlasu)
do Č. Budějovic– cca 6 000 Kč
- výbor odsouhlasil nákup 4 párů sportovní obuvi pro žáky (tretry)
- zvolen nový předseda spolku p. Mgr. Sabela
- stravovací komise zvolena ve složení – p. Mgr.Foj ková, p. Mgr. Dušková
- výchovná komise zvolena ve složení – p. Mgr. Dušková, p. Mgr. Sabela
- stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ
Místo konání : Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká /sborovna školy/
Dne: 3.5.2022 /16:00 – 17:15 hod./
Členské schůze se účastnila nadpoloviční většina všech členů, byla usnášeníschopná.
Jmenný seznam členů spolku vč. podpisů přiložen.
Předsedkyně spolku: Monika Smutná

podpis: ___________________

Zapsala: Ing. Z. Valková

podpis: ___________________

