
ZÁPIS Z 1. SCHŮZE 

výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 12. 9. 2019 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. p. David Šišán /zástupce předsedy 

2. tř. p. Aneta Kašparová  

3. tř. p. Pavel Herbst  

4. tř. p. Pavlína Jedličková / zapisovatel / 

5. tř. p. Petra Schmeiserová  

6. tř. p. Jana Štorková 

7.A tř. p. Iva Gregorová  

7.B tř. p. 

8. tř. p. Eva Drábková 

9. tř. p. Šárka Johanová 

 

 

Vedení školy: Mgr. Jarmila Michálková, Mgr. Jaroslava Balášová 

Pokladník: Jana Schmeiserová 

Školská rada: Tomáš Madák 

Předseda SRPD: Jiří Herbst 

 

Program: 

 

 Personální změny na ZŠ: 

Mgr. Magda Schejbalová – třídní uč. 1. třída 

Mgr. Soňa Therová – učitelka 1. stupně a AJ 

Mgr. art. Pavla Bezdíčková – učitelka HV 

Vedoucí školní kuchyně: Michaela Synková 

 

Schválen členský příspěvek ve výši 150,- Kč, příspěvek na občerstvení na Memoriál                        

J. Brože, příspěvek na SCIO testy pro žáky 9. třídy 

 

 Materiální změny 

- nové podlahy ve třídách v přízemí malé školy, odstraněna omítka ze stěn sklepa pod 

malou školou, vymalovány tři učebny na malé škole, zabudovány garnyže do některých 

tříd velké školy + zatemňovací závěsy, vymalovaná školní kuchyň a třída 7.A, dokoupeny 

desky k žákovským lavicím a nábytek do místnosti speciálního pedagoga…. 

- ve spolupráci se zřizovatelem byly dále opraveny okapy na velké škole, zajištěn 

minibus od SDH Horní Roveň v případě velkého počtu žáků (55 žáků - 3. a 4. třída) na 

plavání, úprava doskočiště na skok daleký, pomoc při zajištění úklidu na velké škole… 

 

 Výběr plánovaných změn v roce 2019 

 

 Organizační změny – změna rozvrhu některých tříd v 2. pololetí 
 

 Akce, které proběhly 

Příměstský tábor v červenci a srpnu, dopravní výchova (5.a 6. třída), plavání(3. a 4. tř., 

1. a 2. třída se učila přecházet silnice ve spolupráci s Policií ČR 

 
 



 Probíhající akce a projekty 

Podpora výuky plavání – získali jsme dotaci na plavání, zajištěn chod žákovské 

knihovny, 4. třída zapojena do projektu České spořitelny Abeceda peněz 

 

 Akce školní družiny 

- zahajovací výlet školní družiny 

 

 Plánované školní akce  
- podzimní výstava zahrádkářů, Memoriál J. Brože, Evropský den jazyků, minitaneční, 

podzimní sběry 

 

Domlouván termín lyžařského výcviku  v termínu 26.- 30.1.2020 v Českých 

Petrovicích. Vysvědčení bude žákům, kteří se budou účastnit LVK, vydáno 3. 2. 2020. 

 

Diskuze:  - termín plesu žáků 9. třídy (22. 2. nebo 29. 2. 2020), hudba 

   

   

 

 
 

Plán schůzek -  21. 11. 2019, 23. 1. 2020, 14. 1. 2020, 9. 6. 2020 


