
ZÁPIS ZE 3. SCHŮZE 

výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 16. 1. 2020 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. p. David Šišán - omluven 

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 - omluvena  

7.B tř. p. Andrea Švandová  

8. tř. p. Eva Drábková  

9. tř. p. Šárka Johanová 

 

Předseda SRPD: Jiří Herbst 

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

Pokladník:  

Školská rada:  
 

Program: 

 

 Personální změny na ZŠ 

- od 1. 1. 2020 nový učitel. Mgr. Michal Kašpar 

- od 1. . 2020 pomocná kuchařka Lenka Brandýská   

- hledáme zaměstnance na pozici školníka od 1. 6. 2020 

- hledáme učitele matematiky s nástupem od 25. 8. 2020 

 

 Materiální změny 

 - byly dokončeny práce na opravě zavírání oken ve třídách, opraveny nejvíce 

poškozené dveře včetně obložek, průběžně je obměňována nefunkční nebo částečně funkční 

technika  

 

 

 Organizační změny 
- změna rozvrhu od 1. 1. 2020 některých předmětů 8. a 9. třídy  

- změna v hrazení stravného – elektronický systém od 1. 2. 2020 

- zajištěn pro žáky a rodiče přístup na portál proskoly.cz 

 

 Škola a zřizovatel 

- rozpočet školy pro rok 2020 byl v plné výši schválen 

- zřizovatel byl seznámen s výborným výsledkem veřejnosprávní kontroly školy 

- rádi bychom požádali o zrušení skleníku za školou  

 

 

 Probíhající projekty a spolupráce 

- 4. třída je zapojena do projektu České spořitelny „Abeceda peněz“ 

- preventivní programy s PPP Ústí n O. – tematicky zaměřené programy pro různé 

ročníky 
- projekt Obědy dětem 



 

 

 Spolupráce s MAS Holicko 

- od února do června 2020 bude působit ve škole rodilý mluvčí v 7. třídách 

v hodinách AJ 

 

 

Škola je zapojena do projektu Šablony II – projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělání a do projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje 

 
 

 Akce, které proběhly 

Minitaneční – 8.a 9. třída + zakončení, Mikuláš ve škole, Vánoční výstava zahrádkářů, 

Vánoční dílny na malé škole, turnaj ve stolním tenisu, Projekt Sám sebou, IPS Úřad 

práce Pce – 9. třída, naučný program Přichází zákon, Futsal chlapci – okresní kolo, 

Florbal dívky – okresní a krajské kolo… viz. web školy 

 

 

 Plánované školní akce  
-  26.- 30.1.2020 lyžařský výcvik České Petrovice, Vitamínový den (1. – 4. třída), 

dopravní výchova – teorie, zeměpisná olympiáda, Pythagoriáda, Roveňský hrníček, 

Olympiáda z Čj, zeměpisná olympiáda  ..... viz. web školy (plán školního roku) 

 

 

 

Diskuze:  - přípravy na ples SRPD dne 29. 2. 2020 

 

 

   

   

 

 
 

Plán schůzek-  21. 4., 9.6. - změna vyhrazena 


