
ZÁPIS Z 2. SCHŮZE 

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 17.03.2022 

 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy: 

1.A tř.  Horák Miloš - omluven 

1.B tř. Kučera Tomáš 

2. tř. Pištorová Tereza  

3. tř. Tomášek Radek  

4. tř.  Kašparová Aneta 

5. tř. Herbst Pavel  

6.tř. Jedličková Pavlína /zapisovatel/ 

7. tř. Schmeiserová Petra 

8. tř.  Štorková Jana 

9.A tř. Gregorová Iva 

9.B tř. Švandová Andrea  

 

Předseda SRPD:  Jiří Herbst 

Vedení školy:  Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy,  

Mgr. Jaroslava Balášová zástupkyně ř.š. 

Pokladník:   Jana Schmeiserová - nepřítomna  

Školská rada:  
 

Program: 

 

 V lednu proběhly volby do školské rady (bližší informace viz web školy) 

 Ve spolupráci se zřizovatelem je jednáno o vybudování třídy MŠ ze zadní výdejny 

obědů 

 V současné době probíhá kontrola hospodaření školy 

 Příprava na adaptaci ukrajinských dětí na život v ČR a jejich začlenění do 

českých tříd  

 

 Personální změny na ZŠ 

- Od 27.9.2021 nová uklízečka na malé škole – paní A.Brožová 

- Od 1.11.2021 asistentka pedagoga – E.Drábková 

 

 Materiální změny 

 - nábytkem kompletně vybavena sborovna malé školy 

- nové dveře do učeben na malé škole, výmalba tělocvičny 

- proběhly opravy zařízení ve školní kuchyni, kotelně, prádelně 

- byla přestěhována kamera u vchodu na malé škole 

- byly nakoupeny nové pomůcky pro výuku – robotické stavebnice, kostra,  

  mikroskopy… 

  

 

 Organizační změny 
 

 

 

 

 



 Probíhající projekty a spolupráce 

- ze Šablon III – využity prostředky na částečný úvazek školního asistenta a zajištění  

   chodu žákovské knihovny na velké škole a na projektové dny 

- MŠMT poskytlo škole dotaci na projekt Národní plán doučování, který má pomoci 

zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky.  

- Projekt NPO – Národní program obnovy – zaměřen na pomoc školám při změnách 

ŠVP  

- Projekt Obědy dětem od společnosti Women for Women 

- Operační program potravinové a materiální pomoci – úhrada obědů dvěma dětem 

- Abeceda peněz – finanční gramotnost – 2. a 4. třída 

- Projekt Zdravá 5 – pro 1.stupeň 

- MK Fruit – Ovoce do škol, Mléko do škol 

 

 

 

 

 Plánované školní akce  

- Dopravní výchova pro 4., 5. a 6. třídu 

- Jeden svět – projekt pro 8. třídu 

- SEIFEROS – dravci – představení 

- Zápis do 1. třídy 

- Návštěva vědecké knihovny v HK 

- Rozloučení s 9. třídami – sobota 11. 6. 2022 … atd. viz webové stránky školy 

 

 

Diskuze:   
-  schválen příspěvek na dopravu  4.,5. a 6. třídy na dopravní výchovu do Pardubic a 

na dopravu do farmy U veselého psa 

- na základě stížnosti na kvalitu obědů v 5 třídě projednáno -  jídla se budou méně 

solit a kořenit 

- v týdnech 14. - 18. 3. a 21.- 25. probíhá akce zaměřená na zjištění názoru 

strávníků, zda jim v daný den jídlo chutná či nikoli. 

 

 

  

 

 
 

Plán schůzek  - 10. 5. 2022   


