
ZÁPIS Z 2. SCHŮZE 
hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 16. 11. 2017  
Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 
          1. tř. p. Pavel Herbst 
          2. tř. p. Pavlína Jedličková 
          3. tř. p. Jana Netíková- omluvena 
          4. tř. p. Jana Štorková 
          5. tř. p. Iva Gregorová 
          6. tř. p. Eva Drábková- omluvena 
          7. tř. p. Šárka Johanová- omluvena 
          8. tř. p. Petra Malinská-nepřítomna 
          9. tř. p. Jiří Herbst 
Vedení školy: Mgr. Jarmila Michálková- ředitelka školy, Mgr. Zdeněk Tužil- zástupce ř. š. 
Předseda školské rady: p. Martin Kopřiva 
Pokladník: p.Věra Motyčková- omluvena 
Zapisovatelka: Mgr. Jaroslava Balášová 
Program: 

• Členské příspěvky- nemá zaplaceno 8 žáků 

• Personální změny ve šk. kuchyni 

• Metodik prevence- Mgr. I. Šmaterová 

• Materiální změny 
20 nových počítačů do počítač. učebny, počítače z počítač. učebny do kmenových tříd a odborných učeben, 
žákovské šatny-dívky z VIII. a IX. třídy mají každá 2 skříňky, během ledna se dokoupí další skříňky pro 
zbývající děvčata, vchodové dveře na malé škole s vrátníkem, rámečky u dveří na rozvrhy, bílá tabule a 
projektor do dílen, dveře odborných učeben, oprava lavic v učebně fyziky, nová „kolárna“ 

• Organizační změny 
Konzultace tř. učitelů s rodičem a žáky- společné hledání příčin a řešení šk. neúspěchů problematického 
chování 
V IX. třídě proběhla tř. sch., informační schůzka o přijímacím řízení na SŠ a návštěva zástupců některých 
 stř. škol 
Proběhly rozhovory pdg. zaměstnanců s ředitelkou školy 
Budou zakoupeny žák. knížky pro děti, jejichž rodiče nemají možnost navštěvovat Školu OnLine 

• Akce, které proběhly 
Sběry, soutěž o nejhezčí dýni, vitamínový den, drakiáda, testování SCIO pro 9. ročník, fyzikální divadlo, 
divadlo pro 1. a 2. třídu, IX. třída na přehlídce SŠ, sport. akce- poděkování všem organizátorům i dětem 

• Akce, které se uskuteční 
Dopravní výchova na 1. stupni od Policie ČR 
Prevence AIDS 
Vánoční výstava zahrádkářů 
Prevence šikany pro 6. a 7. třídu 
Preventivní program „Sám sebou“- Kašparovi- 5. a 8. třída 
Trestní odpovědnost pro 9. třídu 
Sportovní soutěže 
Projekt Vánoce, Vánoční koncert ZUŠ Holice, Koncert na schodech 

• Žákovský parlament- pochvala za činnost 

• Školní družina- pochvala za sběry, za vedení kroužků 

Plán schůzek: 25. 1., 19. 4., 5. 6. 

Diskuze: jídelní lístek na web školy vkládat už ve čtvrtek, ředitelka školy informovala o nutnosti řešit technický stav 
obou budov a okolí školy (střecha, okapy, plot, chodníky, podlaha v 1. třídě atd.). Zapsala Mgr. J. Balášová 


