
ZÁPIS ZE 3. SCHŮZE 

výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 24. 1. 2019 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. p. Aneta Kašparová  

2. tř. p. Pavel Herbst - omluven 

3. tř. p. Pavlína Jedličková / zapisovatel / 

4. tř. p. Jana Netíková  

5. tř. p. Jana Štorková 

6. tř. p. Iva Gregorová  

7. tř. p. Eva Drábková 

8. tř. p. Šárka Johanová 

9. tř. p. Petra Malinská 

 

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

Pokladník: Jana Schmeiserová 

Školská rada:  
 

Program: 

 

 Personální změny na 1. stupni ZŠ 
 

 Materiální změny 

 - proběhla oprava zadní chodby – obložení stěn, výměna některých zámků v přízemí a 

 ve 2. patře, dokoupení 15 kusů šatních skříněk do chlapecké šatny, zhotovena nástavba 

 zábradlí z 2. patra do 1. patra velké školy 

 Zhotovují se podsedáky na chodbu velké školy a závěsy do PC učebny  

 

 Výběr plánovaných změn v roce 2019 

- otevírač do šaten na čip, přestavba šaten, nové lavičky, přebudování kabinetu Z-D na 

místnost pro práci s dětmi s podpůrnými opatřeními, dobudování školní knihovny, 

zprovoznění školního rozhlasu, další etapa výměny zámků, oprava zadní chodby – 

výmalba a oprava a nátěr oken, zatemnění dalších učeben… 

 

 Organizační změny – změna rozvrhu některých tříd v 2. pololetí 
 

 Akce, které proběhly 

Mikuláš ve škole a v MŠ, Divadlo pro 1. a 2. třídu, Vánoční dílny na malé škole, Děti 

dětem – 8. třída předvedla program pro 1. třídu, Výlet 8. třídy do Pardubic, Vánoce ve 

škole – běh o vánoční stromek, turnaj ve stolním tenisu, koncert na schodech, Tři 

králové v ZŠ a v MŠ, basketbal chlapci 6., 7., a 9. třída, florbal – dívky 8. – 9. třída – 

okresní kolo, turnaj ve fotbálku 

 

 Uskutečněné soutěže a program prevence 

- IPS ÚP Pardubice, Hrou proti AIDS a Přednáška o AIDS a drogách (8. a 9. třída), 

preventivní program „Sám sebou“, Dějepisná olympiáda – okresní kolo 

 

 Akce školní družiny 

- kouzelnický den, návštěva muzea Slatiňany, výstava keramického kroužku, Peklo 

Čertovina Hlinsko, besídka, plavání Všestary 



 

 Plánované školní akce  
- návštěva útulku Chrudim – ŽP, prevence s Policií ČR – 3. a 4. třída, Hvězdárna 

Hradec Králové 5. a 6. třída, lyžařský výcvik ..... viz. web školy (plán školního roku) 

 

 

 

Diskuze:  - termín chaty na lyžařský výcvik 

  - chybějící jídelníček na webu školy na zač. roku 

  - rozdělení 6. třídy ve školním roce 2019/2020 

   

 

 
 

Plán schůzek-  21. 3., 23. 4.,  11.6. - změna vyhrazena 


