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Česká republika 

 
 

ZÁPIS ZE 3. SCHŮZE 

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 25. 1. 2018 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

          1. tř. p. Pavel Herbst 

          2. tř. p. Pavlína Jedličková 

          3. tř. p. Jana Netíková 

          4. tř. p. Jana Štorková 

          5. tř. p. Iva Gregorová 

          6. tř. p. Eva Drábková 

          7. tř. p. Šárka Johanová 

          8. tř. p. Petra Malinská 

          9. tř. p. Jiří Herbst 

 

Vedení školy:   Mgr. Jarmila Michálková- ředitelka školy, Mgr. Zdeněk Tužil- zástupce ř. š.- omluven 

Pokladník:        p.Věra Motyčková 

Zapisovatelka:  Mgr. Jaroslava Balášová 

Program: 

 Změny ve škole  

o personální - 4 noví zaměstnanci: asistentka pedagoga, vychovatelka do ŠD, 2 

kuchařky 

o materiální - 20 kusů nových skříněk, 5 kontejnerů na PC do tříd na velké škole, na 

malé škole  

                   10 funkčních počítačů, nová barevná tiskárna                                                                

 Chystáme- instalaci PC do tříd, opravu lavic ve fyzice a novou lampu k projektoru, opravu 

dveří odborných učeben ve 2. patře, vrátník na malé škole, přestěhování interaktivní tabule na 

malé škole do 2. třídy, zhotovení místnosti pro uklízečky na velké škole, rekonstrukci a 

zvětšení školní dílny pro výuku PV, modernizaci školního dvora a vybudování druhé kolárny, 

zušlechtění vnitřních a vnějších prostor školy- na podzim 85. výročí založení školy 

 Akce, které proběhly – preventivní, sportovní, kulturní charakter, akce v projektu Vánoce, 

akce Žákovského parlamentu (viz web školy) 

 Plán akcí – Olympiáda z Čj, výlet ŠD, přednášky, Společenský večer, intenzivní kurz pro IX. 

třídu, karneval, lyžařský výcvik, projektový velikonoční den, angl. divadlo, dravci, zápis dětí 

do 1. třídy (viz web školy) 

 Organizační změny – povinné podepisování známek a sdělení ve škole OL 1x týdně, změny 

v nepovinném předmětu sportovní hry, řešíme otázku používání mob. telefonů v době 

přestávek 

 Zprávy tř. důvěrníků 

 Diskuze – ohledně zákazu používání mobilů během přestávek – tř. důvěrníci zjistí na tř. 

schůzkách názor  

                     ostatních rodičů 

- názor na změny začátků tř. schůzek ( 16. 00 je pro některé příliš brzo) 

- někteří rodiče nechtějí konzultace ve čtvrtletí, mají zájem o tř. schůzky 

- jak se řeší zápach na malé škole – zatuchlina -  větrá se, běží ventilátor ve 

sklepě, chybí izolace, OÚ je informován 

 Organizace společenského večera  

 Plán schůzek: 19. 4., 5. 6. 

                                                                                                                     Zapsala Mgr. J. Balášová 


