
ZÁPIS Z 5. SCHŮZE 

výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 9. 5. 2019 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. p. Aneta Kašparová - omluvena 

2. tř. p. Pavel Herbst 

3. tř. p. Pavlína Jedličková - omluvena 

4. tř. p. Jana Netíková 

5. tř. p. Jana Štorková 

6. tř. p. Iva Gregorová 

7. tř. p. Eva Drábková 

8. tř. p. Šárka Johanová - omluvena 

9. tř. p. Petra Malinská 

 

Předseda: p. Jiří Herbst 

 

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

 

 

Program: 

Zpráva ředitelky školy 

Změny ve škole   

personální -  nová p. uč. do 1. třídy  

materiální – pokračuje výměna zámků, vrátník s čipem v šatnách na velké škole, zatemnění 

v PC učebně, přestěhován kabinet  Z-D, opraven šk. rozhlas, nové zvonění    

Žádosti zřizovateli – schválení poplatku za šk. družinu, aby zůstal družině, podána žádost o 

zábor prostranství za sokolovnou na Roveňské kolečko 

Akce, které proběhly 

Lyžařský výcvikový kurz – proběhl bez úrazu a bez problémů, ale možná příští rok nebude 

kvůli stížnostem na pozdní termín 

Zápis do 1. třídy – 29 zapsaných budoucích prvňáčků 

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ – žáci byli úspěšní, někteří se umístili na předních 

žebříčcích uchazečů 

Společenský večer – vydařil se 

Další společenské a kulturní akce, akce z oblasti prevence, akce šk. družiny, na webu školy. 

Akce, které proběhnou – k nahlédnutí v plánu školy. 

Projekt IKAP, Projekt Šablony II, spolupráce s MAS Holicko 

Nabídka z OPAZU – balíčky sešitů pro všechny žáky pro příští šk. rok – schváleno výborem 

všemi hlasy 

Občerstvení pro lektory možno hradit z peněz SRPD – odsouhlaseno výborem 

Minitaneční 2019 – od října 2019  

                              

Diskuze: 

Proč se ztrácejí podpisy ve Škole OnLine? 

Upozornit všechny žáky na pána, který chodí po Rovni s kolem a kárkou, nebavit se s ním, 

nevšímat si ho. 

 

Další schůzka:11. 6. 2019 v 16:00 hod. 

 

                                                                            Zapsala: Mgr. J. Balášová 


