
Zápis z 1. schůze hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň,  
konané dne 4. 10. 2022 
 

Tř. důvěrníci za jednotlivé třídy (zvoleni na tř. schůzkách – 1. 9., 6.9.) 

I.tř. Daniela Lohniská 

II.A tř. Miloš Horák 

II.B tř. Tomáš Kučera - omluven 

III. tř. Tereza Pištorová 

IV. tř. Radek Tomášek 

V.A tř. Aneta Kašparová 

V.B Pavlína Paseková – omluvena  

VI. tř. Pavel Herbst 

VII. tř. Lenka Tomášková 

VIII. tř. Petra Schmeiserová 

IX. tř. Jana Štorková 

 

Vedení SRPD 

Předseda: Jiří Herbst 

Místopředseda: Jana Štorková 

Pokladní: Jana Schmeiserová – omluvena 

Revizní: Aneta Kašparová 

Zapisovatelka: Pavlína Jedličková 

 

Vedení MZŠ Dolní Roveň 

Ředitelka: Mgr. Jarmila Michálková 

Zástupkyně: Mgr. Jaroslava Balášová 

Program: 

1. Volby nového výboru 

2. Členský příspěvek SRPD 

3. Finanční příspěvky SRPD 

4. Informace ředitelky školy 

Ad 1) Volby nového výboru 

Předseda: Radek Tomášek 

Místopředseda: Jana Štorková 

Pokladní: Jana Schmeiserová 

Revizní: Daniela Lohniská 

Zapisovatel/ka: zatím nikdo neprojevil zájem 

 

Ad 2) Členský příspěvek SRPD 

Pro tento školní rok zůstává minimální částka 150 Kč na žáka (na každé dítě) – příspěvek se zatím nebude zvyšovat. 

 

Ad 3) Finanční příspěvky SRPD 

- příspěvek na nákup pracovních učebnic pro prvňáčky (cca 290 Kč/žáka) - schváleno       

- příspěvek na testování SCIO pro 9. třídu (cca 100 Kč/ žáka) – schváleno 

- příspěvek na dopravu žáků na dopravní hřiště do Pardubic – schváleno 

- příspěvek na dopravu žáků na plavání (cca 100 Kč/ žáka) - schváleno 

- zvýšení příspěvku na žáka třídy na 30 Kč – schváleno 

- finanční částka pro Žákovský parlament do výše 1 500 Kč – schváleno 



Ad 4) Informace ředitelky školy 

- Přivítání všech přítomných 

- Poděkování končícím členům v SRPD 

- Personální změny  

-  nová pomocná kuchařka, od 1. 9. nová vychovatelka v ŠD, dlouhodobě nepřítomná Mgr. M. Kopová – 

hledáme zástup 

Provozní změny 

- přebudována výdejna obědů pro cizí strávníky na třídu MŠ a mnoho dalšího 

Problémy k řešení 

vystěhování posilovny a přebudování prostoru  tak, aby v něm byla kancelář pro speciálního pedagoga (úplně 

chybí), výchovného poradce (chybí), výtvarná dílna a herna pro žáky (chybí), rekonstruované WC  a sprcha 

pro zaměstnance (chybí) 

- řešit topení do budoucnosti, cenu plynu má škola fixovanou do 11/2022, pak ceny mohou velice narůst; jsou 

velké ztráty díky netěsnosti oken, elektrická energie - ČEZ Esco, a.s., plyn - Vemex Energie a.s. 

- řešit stav oken na velké škole (nejdou ovládat, netěsní, zvenku se rozpadají) 

- umístit další plašiče holubů na parapetech u velké budovy 

- řešit stav oplechování vikířů, neboť do školy stále zatéká a ničí se malby a vznikají plísně (např. kabinet ICT, 

…) 

- střecha velké školy – při větším větru se uvolňují tašky, na půdu po trámech při dešti zatéká 

- výhledově budou chybět místnosti pro vznik kmenových tříd, pokud se bude zvyšovat počet žáků 

Spolupráce se zřizovatelem 

- velmi důležitá ve všech oblastech 

Plán třídních schůzek:  4. 10. 2022 22. 11. 2022   19. 1. 2023  21. 3.2023 11. 5.2023   

Schůze Školské rady:  10. 11. 2022 

K diskuzi 

- Pitný režim na malé škole – hygiena hrníčků 

Připomínky z tř. schůzek 

- Volba povolání v 9. ročníku – proč se dělí při počtu 19 žáků – připravit vysvětlení na další tř. schůzky 

- Rozvrh VI. třídy – konec výuky každý den ve 13:00 – nestíhají autobus směrem na Komárov – zjistit, kolika 

dětí se to týká 

Zapsala Mgr. Jaroslava Balášová, zástupkyně ředitelky školy 

 

 

 

 

 

 


