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Zápis ze schůze spolku 

SPOLEK PRO KAMENKU 
 

I. 
Dne 15. 11. 2016 od 15.15 do 16.10 hodin se uskutečnila schůze spolku „Spolek pro 
Kamenku“ (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, 
svolané dne 1. 11. 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) Volba do městské rady dne 18. 1. 2017 

c) Internetový dotazník, Autoevaluační dotazník 

d) Výstup bloku s Kašparovými 

e) Domácí příprava – web pro děti a rodiče 

f) Vzdělávací web PUBLIKOM – nákup licence na pět let (rozesláno emailem) 

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), e), f) 
g). 
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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 pro dokončení počítačové učebny (nákup 
PC), nákup projektoru, koberců do některých tříd dle návrhu 

 Finanční informace školy – investice, majetek, stav apod. 

 Zavírání školního bufetu pro nevyhovující sortiment,  

 Informace o možnosti objednávat dětem zdravou svačinu  u firmy 
www.skolnisvaca.cz  

 Volby do školské rady dne 18. 1. 2017 

 Dotazník ohledně spokojenosti  

 Internetový dotazník 

 Informace o výstupu z bloků s Kašparovými 

 Domácí příprava na webu školy 

 Nový nápojový systém ve školní jídelně 

 Eventuální zájem rodičů o elektronický systém objednávání obědů ve školní 
jídelně 

 Informace o koupi zeleninového pultu 

 O proběhlých a plánovaných změnách ve školní jídelně 

 

 

V Čelákovicích dne 15. 11. 2016 

 

 

Zápis pořídil: Buriánková Barbora 

 

 

 

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

    předseda spolku           podpis předsedy 


