
Zápis z členské schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“ 
ze dne 1.11.2022 
 
Jmenný seznam přiložen v knize zápisů. 
 
Omluveni :     p. Sabela, p. Švehlová – Bullová, p. Štráfeldová, p. Mikulička 
 
Program: 
  1.Přivítání členů spolku 
  2. Organizace Spolku rodičů 
  3. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 
  4. Výsledky kontroly stravovací komise ve ŠJ 
  5. Příspěvek do fondu spolku 
  6. Stav účtu spolku 
  7. Schválení plateb z účtu spolku 
  8. Třídní schůzky 
  9. Akce školy 
  10. Kontroly na škole 
  11. Žáci z Ukrajiny 
  12. Vzdělávací projekty 
  13. Investiční projekty 
  14. Ostatní 
 
 
 
ad1) 
 Paní ředitelka přivítala členy spolku, zvláště pak nové třídní důvěrníky za 1.A , 1.B a 6.B. 
Omluvila nepřítomnost předsedy spolku- p. Sabela. 
 
ad2) 
 ŘŠ seznámila přítomné s organizací spolku, stravovací komise (p. Dušková, p. Fojtíková), 
výchovná komise (p. Dušková, p. Sabela) a pokladník (p. Valková) zůstávají beze změn. 
 
ad3) 
 ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů. 
Škola nakoupila z fondu SRPŠ 4 páry sportovní obuvi pro žáky (tretry). 
Stravovací komise uskutečnila kontrolu ve ŠJ. 
 
ad4) 
 Paní ředitelka přečetla zprávu z kontroly ve ŠJ, kterou provedla stravovací komise dne 
28.6.2022 v budově na Hlinkách – nebyly shledány žádné nedostatky (zpráva je přiložena v knize 
zápisů Spolku rodičů). 
 
ad5) 
 Členové spolku schválili příspěvek SRPŠ – 150 Kč/ rodinu. Peníze z tohoto fondu se využívají 
na dopravu sportovních akcí, MDD, na Mikuláše, příspěvek na LVK ,aj.. Příspěvek je dobrovolný. 
 
ad6) 
 Pokladník spolku, p. Ing. Valková, informovala o stavu účtu spolku k 30.9.2022 – 26 031,09 Kč 
V pokladně je 426 Kč. 
 



ad7) 
 Členská schůze odsouhlasila uhrazení faktury za autobus pro žáky 9. tříd do Č. Budějovic na 
výstavu „Vzdělání a řemeslo“ (3.11.2022) – cca 5 000 Kč.  
Spolek rodičů odsouhlasil příspěvek na Mikuláše – 25 Kč/ žáka. 
 
ad8) 
 ŘŠ oznámila termín TS – 8.11.2022 od 15:30 hod – 18:00 hod. Na TS budou rodiče 
podepisovat seznámení s řádem školy, který je zveřejněn na webových stránkách školy. 
Od 14:30 hod proběhne ve ŠJ „Burza škol“ (prezentace SŠ a SOU), které se zúčastní žáci 8. a 9. tříd 
a jejich rodiče. 
Od 15:00 hod se uskuteční informační schůzka k LVK do Rakouska (Dachstein) s p. uč. Koberovou. 
Přítomna bude také vedoucí cestovní kanceláře, která zodpoví na případné dotazy rodičů. LVK 
proběhne 27.2. – 3.3.2022, cena kurzu je 9 990 Kč, součástí je také návštěva solné jeskyně ve městě 
Haldstad. 
 
ad9) 
 ZŘŠ, p. Čtvrtníková, informovala o akcích pořádaných školou: 
  - dvoudenní pobyty žáků 2. st. v CEV „ Dřípatka“ v Prachaticích – získán grant z KÚ  

Č. Budějovice na environmentální vzdělávání 
  - adaptační pobyt 4. tříd v kempu „Prima“ v Kolodějích nad Lužnicí 
  - exkurze žáků 6. tříd do třídírny odpadů „Jihosepar“ ve Vimperku, exkurze spojena 
   s návštěvou NP Šumava( Chalupská slať)- projekt „Škola zařídí, kraj zaplatí“- získán 
   grant z KÚ České Budějovice na dopravu 
 
ad10) 
 Paní ředitelka informovala o kontrolách, které proběhly na ZŠ: 

- kontrola účetnictví zřizovatelem školy – závěr: nebylo zjištěno neefektivní nakládání       
s finančními prostředky školy 
- ČŠI- kontrola začlenění žáků z Ukrajiny a jejich vzdělávání – závěr: začlenění žáků do     
kolektivu třídy a přístup pedagogů k žákům je příkladný 

 
ad11) 
 ZŘŠ, p. Čtvrtníková, seznámila členy spolku se situací žáků z Ukrajiny na ZŠ. Celkem škola 
přijala 30 žáků, někteří se již vrátili zpět na Ukrajinu. Žáci jsou hodnoceni podle specifických kritérií, 
začleňují se do běžné třídy, mají navíc 2 hodiny českého jazyka za týden. 
 
ad12) 
 ŘŠ informovala o vzdělávacích projektech na škole: 

a) „Děti do bruslí“- dotace 30 000Kč od zřizovatele školy 
                                                                - zdraženo kurzovné, doprava a ledová plocha  1 150 Kč/ žáka 
  b) „Ovoce a mléko do škol“ – omezeno pouze na 1. st. (1x za měsíc ovoce, 1x za měsíc 
      mléko) 

c) „Obědy pro žáky“ -dotované obědy pro děti ze sociálně slabých rodin 
d) „Národní plán doučování“- doučování žáků znevýhodněných distanční výukou 
e) „Digitální propast“ -dotace na nákup tabletů, počítačů, sluchátek, … 

 
ad13) 
 ŘŠ informovala o investičních projektech školy: 

a) Rekonstrukce vestibulu a šaten školy (dotace 4 mil. Kč, dofinancování 
zřizovatelem školy) 

b) Oprava stropů v budově školy na Vinařického náměstí 
c) Vybudování druhé třídy MŠ v 1. patře ZŠ Hlinecká 



d) Oplocení hřiště (oddělení hřiště od vjezdu do budovy školy- bezpečnost žáků) - 
využití fondu rezerv školy, dotace 100 000 Kč od zřizovatele 

 
ad14) 
 Ostatní: 
Paní Dušková vyjádřila nespokojenost s toaletami chlapců 1. tříd (vzdálenost, kapacita). 
Paní ředitelka vysvětlila, že WC splňují normy hygienické i kapacitní, přesto se ŘŠ bude snažit o 
změnu. 
 
 
 
Závěry: 
 -výbor odsouhlasil příspěvek SRPŠ- 150 Kč/rodinu 
 -výbor odsouhlasil proplacení autobusu na dopravu žáků 9.tříd do Č. Budějovic – výstava 

„Vzdělání a řemeslo“ 
 -výbor odsouhlasil příspěvek na Mikuláše – 25Kč /žáka 
 -TU + třídní důvěrníci oznámí rodičům nutnost prostudování školního řádu na webových 

stránkách školy 
 -vedení školy se pokusí najít další možnosti na zkvalitnění WC pro žáky 1. tříd 
 
 
 
 
Místo konání: ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká (sborovna školy) 
 
 
Dne: 1.11.2022 (16:00- 17:15 hod.) 
 
Zapsala: Ing. Z. Valková    
 
  
  


