
ZÁPIS Z 2. SCHŮZE  

hlavního výboru SRPD při Masarykově základní škole Dolní Roveň konané dne 29.11.2022 

Třídní důvěrníci za jednotlivé třídy 

l.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 tř. Pavlína Paseková 

Vl. tř. Pavel Herbst 

VII. tř. Lenka Tomášková  

VIII. tř. Petra Schmeiserová  

IX. tř. Jana Štorková 

Vedení SRPD 

Předseda:  Radek Tomášek 

Místopředseda: Jana Štorková 

Pokladní:  Jana Schmeiserová — omluvena 

Revizní: Daniela Lohniská 

Zapisovatel(ka): nezvolen 

Vedení MZŠ Dolní Roveň 

Ředitelka:  Mgr. Jarmila Michálková 

Zástupkyně:  Mgr. Jaroslava Balášová 

Program: 

1. Čerpání příspěvku SRPD 

2. Uspořádání Valné hromady SRPD 

3. Informace ředitelky školy 

4. Připomínky z třídních schůzek 

5. Diskuze a různé 

 

Ad 1) Čerpání finančních prostředků SRPD 

Výbor schvaluje aktualizaci dokumentu Čerpání příspěvků ze SRPD fondu ve znění zveřejněném na webových 

stránkách školy s platností od 30.11.2022 s následujícím upřesněním: 

• lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku – s ohledem na zrušené kurzy z důvodu opatření Covid-19 v předchozích 

letech bude v aktuálním školním roce poskytnut mimořádný příspěvek 300 Kč i pro žáky 8. a 9. tříd 

• knižní poukázky pro žáky s mimořádnými úspěchy - poukázku v hodnotě 500 Kč přidělovat ve výjimečných 

případech 

• předběžně se schvaluje příspěvek cca 5 000 Kč na společenský večer žáků 9. třídy (hudba, ohňostroj nebo 

dle vlastního návrhu) 

Ad 2) Uspořádání Valné hromady SRPD 

Navržen termín konání dne 10. 1. 2023 před třídními schůzkami. Radek Tomášek zjistí časové možnosti paní Jany 

Schmeiserové -> termín odsouhlasen. 

Místo konání – prostory školy v DR 

Program - seznámení s rozpočtem a přehled čerpání v kalendářním roce 2022. 



Ad 3) Informace ředitelky školy 

• přivítání všech přítomných 

• členské příspěvky a jejich čerpání – členské příspěvky nezaplatili 3. žáci, čerpání viz ad 1) 

• Instalace interaktivního panelu Amos Vision na chodbě 2. n. p. hlavní budovy 

• v součinnosti se zřizovatelem poslán návrh na změnu času odjezdu u dvou autobusových spojů 

• poměrně vysoká absence žáků od začátku školního roku - uvažuje se o začlenění možnosti požadovat po 

žákovi rozdílové zkoušky při překročení určité hranice absence do školního řádu školy 

• vypracována Výroční zpráva školy za rok 2021/2022 

• školní radě představen plán strategického rozvoje školy pro období 2022-2024 

• proběhla hloubková kontrola ČŠI 

o dle předběžných informací bez pochybení školy 

o finální zpráva koncem prosince 

• zmíněny problémy a požadavky 

o cena energií, fixace do 11/2022 

o nevyhovující WC žáků v DR 

o  demontáž rozpadajícího se komínu v DR 

o zastřešení zastávky u školy v HR – podnět od žáků 

• informace o probíhajících projektech a spolupráci s institucemi a firmami 

o v plánu robotický kroužek pro žáky 3-4 třídy 

• lyžařský výcvik 

o Volba z termín 13-17.2. (4 noci) nebo 12.-17.2.2023 (5 nocí), odsouhlaseno 5 nocí v ceně cca 6 700 

(bez zahrnutí příspěvku SRPD) 

• Nalezeno řešení pro bezhotovostní platby do třídního fondu – do rozpočtu školy přidán požadavek na SW 

pokladu 

Ad 4) Připomínky z třídních schůzek 

• možnost školního bufetu -  pro dodavatele jsme malá škola, tj. neefektivní 

• bezhotovostní platby do třídního fondu – viz výše 

• kvalita obědů 

o opakovaně řešeno ve školním parlamentu – bez připomínek 

o anketa Líbí/Nelíbí v 05/2022 – 8x ANO, 1x NE, 1x téměř nerozhodně  

o kontrola Školní inspekce – bez připomínek, pochvala vedení ŠJ a kuchařek 

Ad 5) Diskuze a různé 

• opakovaně kvalita obědů 

o viz bod výše 

o Pavel Herbst a Radek Tomášek si objednají obědy na 2-3 týdny k osobnímu posouzení 

• montáž těsnění do oken – již se aplikovalo několikrát v různých variantách, problém jsou zkřížená okna a 

tedy rozdílné mezery mezi křídly a rámy (tj. různě silná těsnění) 

• dotazník Prevence proti návykovým látkám 

o někteří rodiče měli připomínky k otázkám týkajících se konzumace alkoholu apod -> dotazník byl 

anonymní, není se čeho obávat 

o výsledky dotazníku -> zatím nejsou k dispozici, přislíbeno nahlédnutí do výsledků 

• Jana Štorková zajistí termín společenského večera žáků 9. třídy v areálu hasičů HR 

• akce Česko zpívá koledy – celorepublikový projekt 

o pořádá škola ve spolupráci se SRPD 

o termín konání 7.12.2022, od 17:30 vánoční jarmark výrobků žáků 1.-4. třídy , od 18 hod zpívání 

vánočních koled 

Plán schůzek 

19. 1. 2023, 21. 3. 2023 a 11. 5. 2023 – změna termínu vyhrazena 

 

Dne 2. 12. 2022 

Zapsal Radek Tomášek, předseda SRPD 


