
ZÁPIS Z 1. SCHŮZE 

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 17. 9. 2020 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. Tereza Pištorová – omluvena 

2. tř. Tomášek Radek  

3. tř.  Kašparová Aneta 

4. tř. Herbst Pavel 

5.A tř. Tomášková Lenka - omluvena 

5.B tř. Jedličková Pavlína /zapisovatel/ 

6. tř. Schmeiserová Petra 

7. tř.  Jana Štorková  

8.A tř. Iva Gregorová  

8.B tř. Andrea Švandová 

9. tř. Eva Drábková 

 

Předseda SRPD:      Jiří Herbst 

Vedení školy:  Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy 

Mgr. Jaroslava Balášová, zástupkyně ř. š. 

Pokladník:                Jana Schmeiserová - omluvena 

Školská rada:           Herbst Jiří, Herbst Pavel, Mgr. Balášová Jaroslava 

 

Program: 

 Volba nového výboru SRPD –  místopředseda –Štorková Jana, revizní komise 

Kašparová Aneta  

 Volba nového zástupce do Školské rady - Kašparová Aneta 

 

 Personální změny na ZŠ 

- učitelka 1.třídy – Mgr. Tereza Kaplanová 

- učitelka V. B třídy Mgr. Lada Louženská 

- učitelka 1. a 2. stupně – matematika – Mgr. Ilona Sedláčková 

- vychovatelka – Mgr. Michaela Sirová 

- ekonomka – Marcela Černá 

 

 Materiální změny 

 - proběhla rekonstrukce žákovské dílny a vybudování imobilního WC, pokračuje 

přístavba malé školy, probíhá oprava oplechování na velké škole, do zbývajících tříd pořízeny 

zatemňovací závěsy, dokončen systém zabezpečení školy 

 

 Organizační změny 
- Aktualizován školní řád 

- Aktualizován vnitřní řád ŠD a školní jídelny 

(všechny informace jsou k dispozici na webu školy) 

 

 Prevence covid-19 

- jsou připraveny a označeny izolační místnosti v obou budovách školy 

- prostory školy jsou uklízeny v souladu s doporučením krajské hygienické stanice 

- jsou dodržována nařízená i doporučená opatření 

- probíhá příprava na distanční vzdělávání 

- žádost pro zřizovatele, zda by SDH častěji dezinfikoval prostory obou budov školy 



 

 Probíhající projekty a spolupráce 

- Z projektu Šablony II zajištěn chod žákovské knihovny na velké škole 

- MŠMT poskytne škole část finančních prostředků na zakoupení mobilní ICT 

techniky pro potřeby distanční výuky 

- 4IKAP – 2 projektové dny na SPŠE v Pardubicích pro 9. ročník 

 

 

 

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 

- T-Mobile běh  

 

 Plánované školní akce  

-  všechny soutěže a olympiády celostátního charakteru v roce 2020-2021 jsou zrušeny 

 

- Matematický klokan 

 

 

Diskuze:  - schválena příspěvek pro prvňáčky na učebnice – 264,- Kč/žák 

  - schválen příspěvek na SCIO testy pro 9. třídu 

  - schválen členský příspěvek ve výši 150,- Kč/žák 

  - schválen nákup boxů s papírovými kapesníky do tříd 

  - příspěvek na nákup ionizátorů do tříd nebyl schválen 

   

 

 
 

Plán schůzek-  26. 11., 21.1.  - změna vyhrazena 


