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ZÁPIS Z 6. SCHŮZE 

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 19. 4. 2016 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. p. Jana Netíková- omluvena 

2. tř. p. Barbora Kubínová-omluvena 

3. tř. p. Iva Gregorová 

4. tř. p. Eva Drábková 

5. tř. p. Šárka Johanová, p. Jindřich Hemer 

6. tř. p. Petra Malinská-bez omluvy 

7. tř. p. Jiří Herbst 

8. tř. p. Michal Jirout 

9. tř. p. Leona Binková 

 

Vedení školy:  Ing. Zarine Aršakuni- ředitelka školy, Mgr. Zdeněk Tužil- zástupce ř. š. 

Mgr. Jaroslava Balášová- zapisovatelka 

 

Program: 

P. Binková- předsedkyně 

 Společenský  večer- zhodnocení, poděkování všem, kteří pomáhali s organizací, vyúčtování. 

 

Ing.Z. Aršakuni- ředitelka školy 

 Dodatek k směrnici Pravidla a kritéria udělování výchovných opatření- schválen na pdg. radě, 

Školskou radou, nové tabulky bodování pro I.- III.tř.- k nahlédnutí na webu školy. 

Diskuze: Poznámky-bod č. 7 „Jiná poznámka“- Neúmyslné ničení věcí spolužáků za  -3body 

/doplnit formulaci- „při nevhodném chování“, žák by měl předvídat rizika svého chování/. 

 

 Analýza pochval a poznámek za období únor-duben ve všech třídách- nejvíce poznámek v VI. 

třídě, nejvíce pochval v V. třídě. 

 

 Krizový plán prevence- dokument, který určuje přesný návod postupu při řešení krizových 

situací  ve škole /výskyt tabákových výrobků, alkohol, omamné psychotropní látky, šikana, 

krádeže, záškoláctví atd./. 

 

 Intenzivní přípravný kurz žáků IX. třídy- 11. 4. – 13. 4.- zaměřen na český jazyk /9hodin/ a 

matematiku /9 hodin/- připravovaly Mgr. Šmaterová, Mgr. Pokorná, zúčastnilo se 12 žáků-

žáci hodnotili kladně. 

 

 Den Země- 22. 4. - projektový den- ekologicky zaměřené aktivity /environmentální výchova/, 

soutěž Mladý zahrádkář- okresní kolo-2 disciplíny- poznávačka, vědomostní test. Národní 

kolo proběhne v Praze v červnu. Spolupracujeme se zástupci ČZS Dolní Roveň. 

 

 Den dětí- 1. 6. – projektový den- pravděpodobně sportovně založený 
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 Fotografování tříd- p. fotografka Štípková z Dolní Rovně 7. a 9. 6. 

 

 Diskuze 

 

- Nákup pomůcek pro příští šk. rok- na 1. stupni zajistí škola / tř. učitelé navýší fond o   

              200Kč /, na 2. stupni si žáci zajistí sami 

- Připomínky ke školnímu stravování- dětem nechutnají ryby, které se vaří ve šk. 

jídelně- vedení školy projedná s vedoucí šk. jídelny p. Šemberovou 

- Proč děti s kolem nemohou projít spojovačkou- není to přístupová cesta 

- Výuka informatiky v 5. ročníku- žáci nedostávají dom. úkoly, nemusejí mít doma na 

počítači programy, s kterými pracují ve škole 

- Plavání V. třída-proč děti nejezdí?- nemáme v ŠVP, náročné i na organizaci, děti se 

mají učit plavat v co nejútlejším věku 

- Vyvěsit na stránky školy fotografie učitelů- ne, není to potřeba 

 

 

Další schůzka se uskuteční 7. 6. od 17.00- plenární zasedání SRPD 

                                                                                         Zapsala Mgr. J. Balášová 
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