
ZÁPIS ZE 2. SCHŮZE 

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 04.05.2021 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1. tř. Tereza Pištorová  

2. tř. Tomášek Radek  

3. tř.  Kašparová Aneta 

4. tř. Herbst Pavel - omluven 

5.A tř. Tomášková Lenka  

5.B tř. Jedličková Pavlína /zapisovatel/ 

6. tř. Schmeiserová Petra 

7. tř.  Jana Štorková  

8.A tř. Iva Gregorová  

8.B tř. Andrea Švandová 

9. tř. Eva Drábková 

 

Předseda SRPD:  Jiří Herbst 

Vedení školy:  Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy 

Mgr. Jaroslava Balášová, zástupkyně ř. š. 

Pokladník:   Jana Schmeiserová  

Školská rada:  
 

Program: 

 

 Personální změny na ZŠ 

- Od 1. 2. návrat Mgr. Markéty Kopové po MD, skončila Mgr. Iva Vojtková, která ji 

zastupovala 

 

 Materiální změny 

 - dokončuje se přístavba malé školy,  

- nové podlahy a malby v multifunkční učebně, v kanceláři vedoucí školní jídelny a 

v chodbě ke sborovně, proběhla výmalba v části suterénu po povodních, 

- škola zakoupila baličku jídel 

- byly zakoupeny notebooky, projektor do učebny fyziky…. 

  

 

 Organizační změny 
- Aktualizován školní řád – Dodatek č.2 (Slovní hodnocení na vysvědčení) 

- Nový Krizová plán školy 

(všechny informace jsou k dispozici na webu školy) 

 

 Prevence covid-19 

- prostory školy jsou uklízeny v souladu s doporučením krajské hygienické stanice 

- jsou dodržována všechna nařízená i doporučená opatření 

 

 

 Probíhající projekty a spolupráce 

- ze Šablon II byly zakoupeny pomůcky pro žáky – mapy, globusy 

- ze Šablon III zajištěn chod žákovské knihovny na velké škole a činnost asistenta 

školy 



- MŠMT poskytlo škole dotaci na zakoupení mobilní ICT techniky pro potřeby 

distanční výuky 

- Elektrizující hodina fyziky -  9. ročník 

- Abeceda peněz – finanční gramotnost – 2.třída 

 

 

 

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 

 

 

 

 Plánované školní akce  

-  všechny soutěže a olympiády celostátního charakteru v roce 2020-2021 jsou zrušeny 

 

- informační schůzka rodičů budoucích žáků 1.třídy 

- rozloučení s vycházejícími žáky a slavnostní předávání vysvědčení  

 

 

Diskuze:  - schválen příspěvek na ceny ve fotografické soutěži – 3000,- Kč 

- schválen příspěvek na odměny žákům na konci školního roku – poukazy na 

nákup v knihkupectví 

  - schválen příspěvek pro žáky 9. ročníku 

  

 

 
 

Plán schůzek  -    


