
ZÁPIS ZE 6. SCHŮZE 

výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 11. 6. 2019 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. p. Aneta Kašparová  

2. tř. p. Pavel Herbst  

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 - omluvena 

 

Předseda SRPD: Jiří Herbst 

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

Pokladník: Jana Schmeiserová 

 

Program: 

 

 Materiální změny 

- proběhla výměna zámků ve většině místností velké školy, dokončeno vybavení 

žákovské a učitelské knihovny, zhotoveny podsedáky na chodbu velké školy, 

zhotoveny závěsy do PC učebny, opraven školní rozhlas, zabudovány hodiny 

propojené s elektronickým školníkem, pořízena solární sprcha na malé škole  

 

 Plánované změny v roce 2019 

- přes prázdniny proběhne oprava podlah na malé škole v obou třídách v přízemí ZŠ 

 

 Akce, které proběhly 

- Projekt „Společnou cestou“ pro 6. a 7. ročník, Krajská konference Žákovských 

parlamentů, ročníkové fotografování, Dětský den – program pro 1. stupeň, 

Aviatická pouť – 1. a 2. třída, výlet ŽP do ZŠ 

 Uskutečněné soutěže a program prevence 

- Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo, cyklistický závod Roveňské kolečko, 

dopravní soutěž mladých cyklistů okresní kolo, na kole dětem, olympiáda žáků 

škol Holicka 

 

 Akce školní družiny 

- Přírodní divadlo na Kuňce – Jak se peče písnička, návštěva ZŠ Holice 

 

 Plánované školní akce  
- Divadlo pro MŠ Dolní Roveň a Slatiňany, preventivní program pro 8. a 9. třídu 

„Holky z Venuše, kluci z Marsu“, pasování na čtenáře v 1. třídě, T-mobile 

olympijský běh (celá škola), třídní výlety atd..... viz. web školy (plán školního 

roku) 

-  

Diskuze:  - schválen příspěvek na knižní odměny pro žáky 

 

Od 16:30  následovalo plenární zasedání SRPD pro rodiče a po skončení probíhaly tř. 

schůzky. 

                                                                                                                          P. Jedličková 

 

                                                                                                             


