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Zápis ze schůze spolku 

SPOLEK PRO KAMENKU 
 

I. 
Dne 12. 9. 2017 od 15.30 do 16.00 hodin se uskutečnila schůze spolku „Spolek pro 
Kamenku“ (dále jen "spolek") za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, 
svolané dne 28. 8. 2017 předsedou Františkem Holcmanem. 

 

Přítomni: viz Prezenční listina (přítomní hosté: ředitel školy Ing. Jiří Kyliánek) 

 

II. 
Na programu jednání členské schůze byly tyto body: 

 

a) Informace ředitele školy – podrobnosti viz část IV. 

b) Volba nových členů (první třídy) 

c) Volba REVIZORA spolku 

d) Volba výboru, předsedy výboru a místopředsedy 

e) Požadavky ředitele 

f) 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. Informace ředitele proběhla po uskutečnění 
hlasování a podrobnosti jsou uvedeny v bodu IV. 

b) Všichni přítomní jednohlasně odsouhlasili navrhované členy (p. Frantík za 1. A, pí. 
Modráková za 1. B, pí. Musilová za 1. C), noví členové byli přijati za členy spolku 

c) Revizorem spolku byla zvolena jednohlasně pí. Buriánková 

d) Předsedou spolku byl opět zvolen p. Holcman, místopředsedou pí. Černá a členem 
p. Frantík 

e) P. ředitel seznámil přítomné s postupem v rámci obnovy ICT techniky a následným 
požadavkem na obnovu ICT techniky – nákup 13 Ks PC s příslušenstvím – spolek  
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svým hlasování podpořil nákup ICT techniky a schválil využití prostředků spolku 
pro tento konkrétní účel, požádal ředitele školy o poptávkové řízení a nákup této 
techniky dle požadavku na základě nejvýhodnější techniky 

 

Poznámka: Poptávkové řízení bylo uskutečněno a ICT technika byla nakoupena u firmy, 
která podala nejvýhodnější nabídku, v současné době jsou jednotlivé PC nainstalovány 
v jednotlivých učebnách po škole a již plní svůj účel (dokumentace k nahlédnutí u 
ředitele školy). 

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

 Poděkování spolku za příspěvek na učební pomůcky a materiál (příspěvek pro 
učební pomůcky – papír, tonery – schváleno minulý rok (vždy na začátku školního 
roku je možné zakoupit tonery a papíry ve výši 25.000,- na školní rok, dále 
vyplacena částka 500,- Kč pro každou třídu – celkem 13.500,- Kč /27 tříd) 

 Finanční informace školy – investice, majetek, stav apod. 

 Informace o zahájení školního roku, organizaci školního roku a další akce školy 
plánované na prosinec (den otevřených dveří) 

 Informace o přístavbě a navrhovaném umístění tříd po dobu rekonstrukce 

 Informace o proběhlých a chystaných změnách ve školní jídelně 

 

Návrh z diskuze se zástupci Spolku: 

pí. Modráková navrhla řešení nápojových automatů na detašované pracoviště 

 

Poznámka: Ředitel přislíbil se zabývat tímto vhodným návrhem – realizováno 
z finančních prostředků školy a dva nápojové automaty firmy Crystalis byly instalovány 
na detašovaná pracoviště 

 

V Čelákovicích dne 27. 9. 2017 

 

Zápis pořídil: Buriánková Barbora 

 

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

    předseda spolku           podpis předsedy 


