
ZÁPIS Z 1. SCHŮZE 

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 16. 09. 2021 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1.A tř.  Horák Miloš 

1.B tř. Kučera Tomáš 

2. tř. Pištorová Tereza - omluvena 

3. tř. Tomášek Radek  

4. tř.  Kašparová Aneta 

5. tř. Herbst Pavel  

6.tř. Jedličková Pavlína /zapisovatel/ 

7. tř. Schmeiserová Petra 

8. tř.  Štorková Jana 

9.A tř. Gregorová Iva 

9.B tř. Švandová Andrea - omluvena 

 

Předseda SRPD:  Jiří Herbst 

Vedení školy:  Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy,  

Mgr. Jaroslava Balášová zástupkyně ř. š. 

Pokladník:   Jana Schmeiserová  

Školská rada:  
 

Program: 

 

 V průběhu října musí proběhnout volby do školské rady 

 

 

 Personální změny na ZŠ 

- Od 16. 8. 2021 nová pomocná kuchařka – paní Věra Zahálková 

- Mgr. I. Šmaterová – vystudovaný preventista rizikového chování 

- Mgr. J. Balášová, Mgr. L. McGrath – výchovné poradkyně 

 

 Materiální změny 

 - dokončena přístavba malé školy,  

- nová střecha altánu na malé škole 

- nové výmalby v budově velké a malé školy …. 

  

 

 Organizační změny 
- Aktualizován školní řád – vložena část týkající se distanční výuky, slovního 

hodnocení, BOZ 

- Upraven ŠVP Terezka – platný od 1. 9. 2021 

(všechny informace jsou k dispozici na webu školy) 

 

 Prevence covid-19 

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

- jsou dodržována nařízená i doporučená opatření 

 

 

 



 Probíhající projekty a spolupráce 

- ze Šablon III – dotace na rozvoj gramotnosti žáků (matematická, čtenářská), zajištění 

chodu žákovské knihovny a zakoupení nových knih 

- MŠMT poskytlo škole dotaci na projekt Národní plán doučování, který má pomoci 

zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. V první fázi bude přímé 

doučování žáků probíhat do 31. 12. 21 

- Projekt Dotkni se vesmíru  

- Projekt Obědy dětem od společnosti Women for Women 

- Abeceda peněz – finanční gramotnost – 2. a 4. třída 

- Projekt Zdravá 5 – pro 1. stupeň 

 

 

 

 

 Plánované školní akce  
- T-Mobile běh 

- podzimní výstava zahrádkářů 18.-19. 9. 2021 

- planetárium HK - exkurze 8. a 9. třída 

- minitaneční 

- plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník 

- 22. 12. 2021 – ředitelské volno – z provozních důvodů 

 

 

Diskuze:  - schválena výše členského příspěvku ve výši 150,- Kč 

- schválen příspěvek na nákup učebnic pro prvňáčky a příspěvek na testování 

SCIO pro 9. třídu 

 

-na základě dotazu rodičů řešen rozvrh dětí 8. třídy – Čj v odpoledních hodinách 

-možnost zřízení dozoru ve škole pro děti čekající na autobus 

 

  

 

 
 

Plán schůzek  - listopad 2021, 20. 1. 2022   


