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Zápis ze schůze spolku 

SPOLEK PRO KAMENKU 
 

I. 
Dne 7. 9.2016 od 15.30 do 16.05 hodin se uskutečnila schůze spolku „Spolek pro Kamenku“ 
(dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, svolané dne 
1. 9. 2016 předsedou Františkem Holcmanem. 

 

Přítomni: viz Prezenční listina 

 

II. 
Na programu jednání členské schůze byly tyto body: 

 

a) Informace ředitele školy – podrobnosti viz část IV. 

b) Schválení koupě projektoru pro 3. D., ve výši cca 20.000,- Kč. 

c) Schválení koupě tonerů do kopírek a tiskáren ve výši 25000,-Kč (studijní 
materiály pro žáky). 

d) Schválení jednorázové částky 500,-Kč/školní rok, pro každou třídu (kancelářské 
drobnosti, výzdoba třídy pro žáky). 

e) Schválení koupě koberců pro 2. A. – zároveň družina) a 3. B., ve výši cca 4500,-
Kč. 

f) Schválení koupě 4 PC (+ bezdrátová myš a klávesnice) pro 3. A. a 8. A. (do 
učeben) ve výši cca 48000,-Kč + 4Ks licencí MS Office 2016 (cca kus/1.700,-). 

g) Diskuze, otázky. 
 

III. 
 

Zápis z průběhu Členské schůze v souladu se schváleným programem: 

 

a) V úvodu schůze seznámil předseda F. Holcman přítomné s programem schůze, 
který všichni přítomní jednomyslně schválili, a byla vyhotovena listina přítomných, 
která tvoří součást tohoto zápisu. 

b) Všichni přítomní jednohlasně odsouhlasili navrhované v bodech a), b), c), d) i e). 
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 IV. 
 

Přítomní hosté: ředitel školy Ing. Jiří Kyliánek 

 

Na začátku jednání spolku pro kamenku seznámil přítomné ředitel školy s následujícími 
informacemi: 

 Poděkování spolku za pořízení investice Wifi z minulého školního roku a následné 
seznámení s funkčností, správou, platbami školy za poskytnuté internetové 
připojení (Datonet) apod. 

 Přístavba školy – informace o stavu, finančním krytí, plánu atd. 

 Finanční informace školy – investice, majetek, stav apod. 

 Řešení problémového chování – důraz na spolupráci rodičů a školy 

 Zapojení školy do preventivního programu zřizovatele 

 Plán obnovy ICT techniky – výhled 

 Dohoda o zřízení nové emailové schránky a možnosti zveřejňování informací na 
webu školy 

 

 

V Čelákovicích dne 7. 9. 2016. 

 

 

Zápis pořídil: Buriánková Barbora 

 

 

 

Ověřil:  František Holcman     ………………………………………… 

    předseda spolku           podpis předsedy 


