
Zápis z členské schůze „Spolku rodičů a přátel ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká“ 
ze dne3.1.2023 

 
Jmenný seznam přiložen v knize zápisů. 
 
Omluveni: p. Slaninová, p. Mikulička, p. Řezáčová, p. Vrbová 
 
Program: 
  1. Přivítání nových členů spolku 
  2. Vyjádření ŘŠ k závěrům z minulé schůze 
  3. Příspěvek do fondu spolku 
  4. Stav účtu spolku 
  5. Třídní schůzky 
  6. Přijímací řízení žáků 9. tříd 
  7. Žáci z Ukrajiny 
  8. Akce školy 
  9. Vzdělávací aktivity žáků 
  10.Investiční projekty 
  11.Různé 
 
Paní ředitelka přivítala všechny členy v novém roce 2023 a popřála jim pevné zdraví a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů. 
 
 
ad1) 
 Paní ředitelka přivítala nové třídní důvěrníky za 4.B, 5.B a 6.A. 
 
ad2) 
 ŘŠ se vyjádřila k závěrům z minulé schůze Spolku rodičů: 
  -proplacena faktura za autobus do Č. Budějovic pro žáky 9. tříd na výstavu „Vzdělání a 
      řemeslo“ 
  -Mikulášská nadílka (25 Kč/ žáka) – 8.12.2022 
  -rozdány dotazníky rodičům ohledně dohledu nad žáky během polední přestávky 

-během rekonstrukce vestibulu a šaten by bylo vhodné vybudování 2 nových WC pro 
chlapce 1. tříd (řešen projekt, finanční náklady a souhlas zřizovatele školy) 

 
ad3) 
 Paní ředitelka seznámila členy s výší vybraného příspěvku Spolku rodičů – 35 300 Kč. 
Nezaplatilo pouze cca 10 rodin. Částka bude vložena na účet spolku, peníze se využívají výhradně pro 
děti (exkurze, LVK, MDD, cestovné na sporty...). 
 
 
ad4) 
 Pokladník spolku, p. Valková, informovala o stavu účtu k 30.11.2022 – 20 390,49 Kč. 
V pokladně je 27 057 Kč. 
 
ad5) 
 Paní ředitelka uvedla termín TS – 10.1.2023 od 15:30 – 18:00 hodin. Navrhované známky za 
pololetí se rodičům žáků 3.-9. tříd zobrazí též v elektronické ŽK v DM softwaru. Pololetní prázdniny 
budou 3.2.2023 (pátek). 
 



 
ad6) 
 Výchovný poradce, p. uč. Ťupa, informoval rodiče o termínech přijímacího řízení žáků 9. tříd. 
V listopadu proběhla „Burza škol“ (přítomno bylo 30 náborářů) a výstava „Vzdělání a řemeslo“. Žáci 
obdrželi katalog středních škol, k vysvědčení dostanou dvě předvyplněné přihlášky, které musí 
během února doručit na příslušné školy. Ve škole probíhá také intenzivní příprava na přijímací 
zkoušky z matematiky a českého jazyka (zakoupeny testy pro žáky). 
 
ad7) 
 ZŘŠ, p. Čtvrtníková, seznámila členy spolku se situací žáků z Ukrajiny na ZŠ. Nyní se ve škole 
vzdělává 16 žáků, začleňují se do běžné třídy. Žáci jsou ve dvou skupinách vzděláváni českému jazyku, 
matematiku zvládají bez větších problémů. 
 
ad8) 
 ŘŠ informovala o akcích pořádaných a připravovaných školou: 

a) „Hlinecký vánoční jarmark“- 8.12.2022, součástí byla Mikulášská nadílka žáků 
9.tříd a zpívání vánočních koled u stromečku, pozváni byli také rodiče žáků 

b) Vánoční bruslení ve Veselí nad Lužnicí - 20.12. a 21.12.2022, bruslení pro I. a II. 
stupeň ZŠ (cca120 Kč/žáka) 

c) Připravujeme pololetní bruslení ve Veselí nad Lužnicí – 2.2.2023 
d) Kino „Žižka“ pro žáky 6.-9. tříd – 9.12.2022, (60Kč/žáka) 
e) Připravujeme kino pro I. stupeň – 1.2. a 2.2. 2023 (pohádka) 
f) LVK do Rakouska – Dachstein – přihlášeno je 35 žáků, cena 10 240 Kč 

 
 
ad9) 
 Paní ředitelka informovala o vzdělávacích aktivitách na ZŠ: 

a) Proběhla olympiáda z ČJ 
b) Pythagoriáda 
c) Mladý chemik 
d) Futsalová liga v Písku 
e) „Děti do bruslí“- 3.-5. třídy  
f) „Národní plán doučování“ – doučování žáků 1x týdně 
g) „Digitální propast“ – finanční prostředky z MŠMT na nákup tabletů, sluchátek, 

počítačů, …. 
h) „Ovoce do škol“ – omezeno na I. stupeň 1x za měsíc 

 
 
ad10) 
 Paní ředitelka seznámila přítomné s investičními projekty na ZŠ: 

a) „Obědy pro žáky“ – dotované obědy pro děti ze sociálně slabých rodin 
b) Odeslány zprávy o udržitelnosti projektu IROP (3. zpráva) 
c) Oplocení hřiště (oddělení hřiště od vjezdu do budovy školy – bezpečnost žáků) – 

škola využije finanční prostředky z fondu rezerv + dotace 100 000 Kč od 
zřizovatele 

d) Rekonstrukce vestibulu a šaten ZŠ - uskuteční se v průběhu prázdnin             
(dotace 4 mil. Kč, dofinancování zřizovatelem školy -2 mil. Kč) 

e) Přestavba WC chlapců 1.třídy (cca 150 000 Kč) 
f) „Gastro výzva“- program ŽP (úspory do školní kuchyně-nové vybavení) -projekt 

zatím v jednání 
g) Výměna úsporných světel ve škole – úsporná opatření 

 



 
 
 
ad11) 
 Ostatní: 
 Na dotaz paní Žákové, jak dlouho bude trvat rekonstrukce vestibulu a šaten, odpověděla ŘŠ. 
Samotná přestavba bude trvat 2 měsíce, pokud bude stavební firma potřebovat uvolnit školu dříve, 
bude uděleno ředitelské volno na poslední týden školy. 
 
 Na dotaz p. Škodové, kolik °C je teplota ve třídách (dětem je chladno), odpověděla ŘŠ. Ve 
třídách bylo po prázdninách chladněji, pouze 18°C. Nyní se teplota zvyšuje až na 20°C. V tělocvičnách 
má být 15°C , na chodbách 16°C a na WC 16°C. 
 
 
Závěry: 
 -vedení školy provede kontrolu teploty ve třídách 
 -vedení školy oznámí s předstihem rodičům ředitelské volno , bude-li nutné z důvodu 
 rekonstrukce vestibulu a šaten školy uvolnit prostory) 
 -stravovací komise uskuteční kontrolu ve ŠJ 
 
 
 
 
 
Místo konání: ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká (sborovna školy) 
 
 
Dne: 3.1.2023 (16:00 – 17:15 hod) 
 
 
 
Zapsala: Ing. Zdena Valková 
  
 
 
 
 


