ZÁPIS Z 41. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ TÝN NAD VLTAVOU, HLINECKÁ
Den konání:
Místo konání:
Čas:

24.5.2022
sborovna ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká
16.00 hodin

Přítomni:
členové ŠR:

Ing. Pavla Fraňková, Mgr. Alena Mikulová, Mgr. Jiří Šálený, Hana Mičanová,
DiS., Mgr. Pavla Vrbová, Kateřina Maršíková, Ing. Ivan Sýkora, Mgr. Svatava
Fišerová, Mgr. Jana Čtvrtníková, Mgr. Jiřina Řehořová, Mgr. Jiřina Koberová

host:

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Nepřítomna:

Mgr. Veronika Švehlová Bullová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Přivítání členů ŠR, představení nových členů
Informace o připravovaných změnách ŠVP v září 2023
Schválení změny ve školním řádu a pravidlech hodnocení
Informace o aktuální situaci ve vzdělávání nových žáků z Ukrajiny
Přerušení činnosti školního psychologa
Zápis do prvních tříd
Akce a projekty
Provozní rozpočet školy
Různé

K bodu 1.
Ředitelka školy Mgr. Hájková přivítala přítomné, především nově zvolenou členku ŠR za rodiče paní
Kateřinu Maršíkovou a dále členku ŠR za zřizovatele Mgr. Alenu Mikulovou.
K bodu 2.
Ředitelka školy informovala o připravovaných změnách školního vzdělávacího programu od školního
roku 2022/2023. Změny se týkají časové dotace a obsahu učiva předmětu informatika. Bude nutné
přidat v 6. ročníku jednu hodinu týdně, aby byly splněny požadavky nově upraveného RVP.
K bodu 3.
V souvislosti s nutností provést na konci školního roku hodnocení nově přijatých žáků – uprchlíků
z Ukrajiny - bylo MŠMT doporučeno doplnit pravidla hodnocení ve školním řádu o možnost slovního,
případně kombinovaného hodnocení. Školská rada souhlasí s doplněním formulace do pravidel
hodnocení.
K bodu 4.
Ředitelka školy informovala přítomné o počtu nově přijatých ukrajinských žáků a jejich vzdělávání.
Aktuálně se ve škole vzdělává 16 žáků, někteří mají zároveň online výuku ve své původní škole. Žáci
přicházeli postupně od 17. 3. 2022, byli zařazováni do běžných tříd a učí se podle rozvrhu ostatních
žáků naší školy. V odpoledních hodinách mají výuku českého jazyka v rozsahu 3 vyučovacích hodin.

K bodu 5.
Ve škole pracovala do 31. 3. 2022 školní psycholožka zajišťovaná zřizovatelem. Činnost školního
psychologa byla k 1. 4. 2022 ukončena bez náhrady. Ředitelka školy zdůraznila význam školního
psychologa především v současné době, škola má o náhradu případným novým školním psychologem
zájem.
K bodu 6.
Ve dnech 1. – 2. 4. 2022 proběhl zápis do prvních tříd, bylo zapsáno 42 budoucích prvňáků. Škola je
povinna uspořádat také zvláštní zápis pro žáky z Ukrajiny, ten se uskuteční od 1. 6. do 20. 6. 2022.
K bodu 7.
Mgr. Čtvrtníková seznámila přítomné s výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. S výjimkou
jedné žákyně jsou již všichni umístěni, letos bylo řízení pro některé žáky komplikovanější, celkově více
žáků než v předchozích letech podávalo odvolání, případně nové přihlášky do 2. kola přijímacího
řízení. Na středních školách byly vzhledem k populačně silnějšímu ročníku větší převisy zájmu.
Mgr. Koberová informovala o průběhu příprav na lyžařský kurz, ten musel být bohužel nakonec kvůli
nejistým epidemiologickým podmínkám zrušen.
Mgr. Hájková informovala přítomné o exkurzi žáků 8. a 9. ročníků do polského Krakova a Osvětimi.
Mgr. Čtvrtníková oznámila získání dotace Jihočeského kraje na zajištění pobytových programů se
zaměřením ne EVVO v CEV Dřípatka Prachatice.
Ředitelka školy informovala o probíhajících jednáních týkajících se vybudování oplocení mezi zadním
vchodem pro zásobování a sportovištěm školy sloužícím také veřejnosti. Škola podala se souhlasem
zřizovatele žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Podpora
sportovní infrastruktury, projekt bohužel nebyl mezi podpořenými. Z tohoto důvodu chtěla škola
požádat o podporu Nadaci ČEZ, tentokrát rada města s podáním žádosti nesouhlasila. Mgr. Šálený,
který je zároveň radním Týna nad Vltavou, vysvětlil nesouhlas tím, že rada města podpořila v podání
žádosti o podporu z Nadace ČEZ jiné dva projekty.
K bodu 8.
Ředitelka školy informovala o provozním rozpočtu školy na rok 2022 ve výši 4 160 tis. Kč. Rozpočet
byl RM předložen ve výši 4 560 tis., tato částka byla zřizovatelem ponížena o 400 tis., oprava
přístupového schodiště bude realizována zřizovatelem Město Týn nad Vltavou.
K bodu 9.
Škola hledá novou kuchařku do školní jídelny s nástupem od konce srpna 2022, byly zveřejněny
inzeráty. Přítomní diskutovali o kvalitě a ceně vařených jídel.

Schůze byla ukončena v 17.00 hodin
Zapsala:
Mgr. Jana Čtvrtníková
Den zápisu:
24. 5. 2022

