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ZÁPIS Z 5. SCHŮZE 

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň 

                                       konané dne 18. 4. 2017 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. p. Pavlína Jedličková- omluvena 

2. tř. p. Jana Netíková 

3. tř. p. Barbora Kubínová 

4. tř. p. Iva Gregorová 

5. tř. p. Eva Drábková 

6. tř. p. Šárka Johanová 

7. tř. p. Petra Malinská- omluvena 

8. tř. p. Jiří Herbst 

9. tř. p. Michal Jirout-omluven 

 

Vedení školy:  Ing. Zarine Aršakuni- ředitelka školy 

                         Mgr. Zdeněk Tužil- zástupce ř. š. 

Pokladník- p. Věra Motyčková 

Zapisovatelka- Mgr. Jaroslava Balášová 

Předseda školské rady- p. Martin Kopřiva 

 

Program: 

Spol. večer IX. třídy- shrnutí- ples se vydařil, vše proběhlo bez problémů, 

vyúčtování proběhlo, 3. 3. zamluvena hudba Triton na příští šk. rok 

Zápis do 1. třídy- 7. 4. 2017, zapsaných 25 žáků /budoucích prvňáčků/- šk. 

zralost přiměřená k věku, přišlo 29 dětí, 3 děti odklad, 1dítě bude přešetřeno, tř. 

uč. bude Ilona Šímová 

LVZ – letošní výcvik proběhl úspěšně, sníh vydržel, lyžování bez úrazu, děti se 

moc hezky chovaly   

volný termín LVZ pro příští šk. rok je buď od 2. 1. do neděle 7. 1. nebo  

od 26. do 31. 3. 2018 

Intenzivní přípravný kurz pro žáky IX. třídy 7. 4. – 11. 4. 2017- žáci byli 

s kurzem spokojeni, přijímací zkoušky z matematiky byly časově náročné, proto 

pokud bude možnost toto připomínkovat, škola se připojí 

Žáci, kteří nedělali přijímací zkoušky, se mohli také kurzu zúčastnit nebo byli 

spojeni s osmou třídou, případně pomáhali p. školníkovi 

Poděkování společnosti Život dětem za charitativní sbírku ve výši 4 600 Kč 
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Akce školy 

 Přednáška POKOS- ukázka vojenské techniky 

 Smysly zvířat- ukázky zvířat- sova, poštolka, potkan, ježek- jak zvířata 

smysly využívají  

 Sázení stromků v Boršově- 19 vybraných žáků 

 Sběr papíru na malé škole- proběhl 

 Barevný den  

 Okresní kolo Mladý zahrádkář- 24. 4. dopoledne 

 Beseda se zástupci Městské policie – prevence kriminality pro 6. a 9. 

ročník- 5. 5. 

 Projekt „Společnou cestou“ – prožitkový seminář pro žáky VI. a VII. třídy- 

9. 5. 

 Ukázka práce hasičů- 1. 6. 

 Testování ČŠI 9. ročníku- 9. 5. – 26. 5. 2017- M, Aj, Informační 

gramotnost 

 

Diskuze 
- Tř. důvěrníci budou informovat ostatní rodiče na tř. schůzkách o 

významu zakoupení vstupenek na spol. večer  

- II. třída- připomínka p. Netíkové - proč p. uč. Šímová nebude 

pokračovat v třídnictví- bude svolána tř. schůzka s rodiči žáků II. 

třídy a vedením školy 

- VI. třída- připomínky p. Johanové ohledně rozvrhu pro příští šk. rok, 

pokud by šlo zohledňovat dojíždějící žáky, rovnoměrné rozvržení 

čtvrtletních testů 

- Termín lyžařského výcviku pro příští šk. rok-pokusit se hledat jiné 

chaty a vhodnější termíny /do týdne/ 

- Sběr papíru na malé škole- ještě jednou proběhne/bude přistaven 

kontejner/ 

 

Další schůzka: 6. 6.- od 17. 00- plenární zasedání 

 

Zapsala Mgr. J. Balášová 
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