
ZÁPIS Z 2. SCHŮZE 

výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 29. 11. 2018 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. p. Aneta Kašparová / pokladník / 

2. tř. p. Pavel Herbst 

3. tř. p. Pavlína Jedličková / zapisovatel / 

4. tř. p. Jana Netíková - omluvena 

5. tř. p. Jana Štorková 

6. tř. p. Iva Gregorová - omluvena 

7. tř. p. Eva Drábková 

8. tř. p. Šárka Johanová 

9. tř. p. Petra Malinská 

 

Vedení školy: Mgr. Jarmila Michálková, Mgr. Jaroslava Balášová 

Školská rada: p. Pavel Herbst, p. Tomáš Madák, Bc. Michal Mojžíš 

 

Program: 

 Členské příspěvky - nemá uhrazeno 13 žáků 

 

 Personální změny ve školní kuchyni 

 

 Škola je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II 
a do projektu IKAP (implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje), 

konkrétně do jeho klíčové aktivity – Podpora polytechnického vzdělávání (cílem je 

vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na 

podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky 

zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách) 

 

 Materiální změny 

 - dokončeny a osvětleny vitríny, naladěný a vyčištěný klavír, zakoupena nová velká 

 barevná tiskárna, nové obložení vstupní chodby, obložení stěn zadní chodby, navigace 

 z Barevné školy, oprava a doplnění žaluzií, proběhne výměna zámků (vchodových 

 dveří, sborovny a odborných učeben), otevírač šaten na čip a s tím spojena přestavba 

 šaten, dokoupení 15 kusů šatních skříněk do chlapecké šatny a nové lavičky, nástavba 

 zábradlí z 2. do 1. patra velké školy, přebudování kabinetu Z-D, zatemnění učebny PC 

 - na malé škole přestěhována 2. a 4. třída – řeší se situace s podlahou s radou obce  

 a ing. Vrbickým  

 

 Výběr plánovaných změn v roce 2019 

- dobudování školní knihovny, zprovoznění školního rozhlasu, další etapa výměny 

zámků, vnitřní nátěry, zatemnění učeben… 

 

 Organizační změny – změna rozvrhu 4. a 7. třídy, proběhly testy SCIO pro 9. ročník, 
čekáme na oficiální výsledky – schválen příspěvek od SRPD 

 

 Akce, které proběhly 

Den otevřených dveří, Memoriál J. Brože, turnaj v minikopané žáků 6. a 7. třídy, Den 

jazyků, Servisní den  SŠA Holice, 3D Svět, soutěž o nejzajímavější dýni, sběry papíru 

a elektroodpadu, plavání….viz. web školy (aktuality, fotogalerie) 



 Plánované školní akce – viz. web školy (plán školního roku) 

 

 

 

Diskuze:  - termín plesu žáků 9. třídy – 27. 4. 2019 

  - schválena úhrada autobusu žákům 9. třídy na program Hrou proti AIDS na 

  SZŠ Chrudim 

  - termín lyžařského výcviku 24. 3. – 29. 3. 2019 v Olešnici v Orlických horách 

   (chata Juráška) záloha 4000,- Kč (v ceně ubytování, strava, vlek, doprava) 

  - vytvořeno první číslo školního časopisu (velká pochvala redaktorům a paní 

  učitelce) - tisk prozatím ve škole, možnost prodeje 

  - jak zabránit pití energetických nápojů ve škole v nepřiměřeném množství 

 

 
 

Plán schůzek- 24. 1., 23. 4., 11.6. - změna vyhrazena 


