
 
 

Dolní Roveň 200 

PSČ 533 71  

Česká republika 

 
 
 

 

ZÁPIS Z 2. SCHŮZE 

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň  

konané dne 10. 11. 2016 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

          1. tř. p. Pavlína Jedličková 

          2. tř. p. Jana Netíková 

3. tř. p. Barbora Kubínová- omluvena 

4. tř. p. Iva Gregorová 

5. tř. p. Eva Drábková 

6. tř. p. Šárka Johanová 

7. tř. p. Petra Malinská 

8. tř. p. Jiří Herbst 

9. tř. p. Michal Jirout- omluven 

Vedení školy:    Ing. Zarine Aršakuni - ředitelka školy  

Mgr. Zdeněk Tužil - zástupce ř. š. 

Předseda školské rady:  p. Martin Kopřiva 

Pokladník:    p. Věra Motyčková - omluvena 

Zapisovatelka:   Mgr. Jaroslava Balášová 

 

Program: 

 Nové stanovy SRPD- ještě propracovat 

 Spol. večer- 18. 3., v  KD Horní Roveň, hudba Triton 

 Členské příspěvky- nezaplatilo zatím 11 rodičů 

 Změna v pdg. sboru- nová p. učitelka Mgr. Kristýna Šlesariková 

 Žákovský parlament- zprávy ze schůzek na webu školy 

 Akce školy - 18. 11. ředitelské volno, dle plánu práce viz web školy 

 Diskuze 

 Návrh rodičů: 

 zakázat dětem používání mobilu ve školní družině- bude projednáno 

 p. Herbst - VIII tř. - proč není dělená výuka Aj - žáků je ve třídě 18 - nelze 
dělit - dělí se při počtu 24 

 p. Malinská - VII. tř. - je nutné při nepřítomnosti žáka ve škole potvrzení 
lékaře - pouze u dětí se zvýšenou, častou absencí 



 jak škola řeší žáky s kázeňskými problémy, rodičům vadí chování někte-
rých těchto žáků, nelíbí se jim situace ve třídě - škola řeší téměř každý 
den, spolupracuje s OSPODem, musí spolupracovat i rodina 

 p. Johanová - nevhodné chování některých dětí na autobusové zastávce - 
je to mimo školu, žáci jsou ve škole průběžně poučováni o správném cho-
vání 

 p. Drábková - udělování pochval - papírově s vysvědčením 

 Kritéria výběru dětí do ŠD - viz web. školy 
 
    Další schůzky: 19. 1., 7. 2. (příprava spol. večera), 18. 4., 6. 6. (plenární zasedání). 


