
ZÁPIS Z 2. SCHŮZE 

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 21. 11. 2019 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. p. David Šišán - omluven 

2. tř. p. Aneta Kašparová  

3. tř. p. Pavel Herbst  

4. tř. p. Pavlína Jedličková / zapisovatel / 

5. tř. p. Petra Schmeiserová  

6. tř. p. Jana Štorková 

7. A tř. p. Iva Gregorová  

7. B tř. p. Andrea Švandová  

8. tř. p. Eva Drábková 

9. tř. p. Šárka Johanová 

 

Předseda SRPD: Jiří Herbst 

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

Pokladník: Jana Schmeiserová 

Školská rada: Tomáš Madák 

 

Program: 

 

 Personální změny na ZŠ 

- od 1.10.2019 nová ekonomka Lenka Jánová 

- nové dvě uklízečky na velké škole 

- k 1. 1. 2020 odejde Mgr. M. Mojžíš – hledáme náhradu 

- od 1. 1. 2020 odejde pomocná kuchařka Jitka Pulkrábková – probíhá výběrové 

řízení  

- hledáme zaměstnance na pozici školníka od 1.6.2020 

 

 Materiální změny 

 - do všech kmenových tříd, učebny fyziky a informatiky jsou naistalovány 

zatemňovací závěsy, byla zrealizována místnost pro sušení prádla (zejména pro školní 

jídelnu), jsou vyměněná svítidla v kuchyni, začíná se opravovat otvírací systém oken  

 

 

 Organizační změny 
- změna rozvrhu po ukončeném plavání 

- změna v hrazení stravného – elektronický systém od 1.1.2020 

- změny v některých vnitřních předpisech školy 

 

 Škola a zřizovatel 

- pomoc škole – zajištění minibusu od SDH Horní Roveň v případě velkého počtu 

žáků na plavání 

- jednáno o úpravě jízdního řádu ranního autobusu z Uherska 

 

 

 Probíhající projekty a spolupráce 

- podpora výuky plavání – byla přiznána dotace na dopravu žáků 
- 4. třída je zapojena do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“ 



- preventivní programy s PPP Ústí n.O. – tematicky zaměřené programy pro různé 

ročníky 

- projekt Obědy dětem 

 

 

 Spolupráce s MAS Holicko 

- od února do června 2020 bude působit ve škole rodilý mluvčí v 7. třídách 

v hodinách AJ 

- Mgr. J. Michálková a Mgr. J. Balášová zapojeny do pracovních skupin v MAS 

 
Škola je zapojena do projektu Šablony II – projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělání a do projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje 

 

 

 Akce, které proběhly 

projektový den na SPŠE Pardubice,  servisní prezentační den SŠA Holice, stávka, 

burza škol, Technohrátky na SŠ zahradnické a technické Litomyšl, Zdravá 5, 

vymístění tříd – v obou budovách cvičný poplach, Memoriál B. Michalce – atletika 

Holice, Memoriál J. Brože … viz. web školy 

 

 

 Plánované školní akce  
-  mini taneční – prodloužená, zeměpisná a dějepisná olympiáda, olympiáda v českém 

jazyce, Roveňský hrníček – recitační soutěž, lyžařský výcvik, Mikuláš ve škole, 

vánoční dílny ..... viz. web školy (plán školního roku) 

 

 

 

Diskuze:  - schválena úhrada kapely na ples SRPD (29.2.2020) 

  - zvýšen příspěvek na lyžařský tábor na 300,- Kč/žák 

   

   

 

 
 

Plán schůzek-  23. 1., 14.4. - změna vyhrazena 


