
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková otganizace

Zápis ze schůze spolku
SPOLEK PRO KAMENKU

I.
Dne 17.5.20t7 od 15.30 do 1ó.00 hodin se uskutečnilo schůze spolku ,,Spolek pro
Komenku* ({_q!9 €l!_"s.polek") zo účosti osob uvedených no připojené i;stině přitomných,
svoloná dne NEťJ/iÁ předsedou Frontiškem Holcmonem.

přítomni: viz prezenční lístino

n.
No progromu jednóní členské schize byly tyfo body:

o) rnformace ohledně přísŤovby

b) Porucho serveru

c) r-školq pro školní rok?Ot7/20t8
d) Orgonizace školy pro příští rok
e) rnformoce o úspěších dětí při přijímocích zkouškóch

f) Testování děŤí 9.ročníků
g) Tnformoce o stovu účtu

h) rnform ace o konci rozvoz|Jsvoč in

ilI
Zápis z průběhu Členské schůze v soulodu se schvóleným progromem:

o) V Úvodu schŮze 1eznómil předsedo F. Holcmon přítomn é s progromem schůze,
k!.?rÝ vŠichni p.říŤomní jednomyslně schvólili, q bylo vyhotoveno listino
přítomných, která tvoří součóst tohoŤo zópisu.

b) VŠichni přítomní jednohlosně odsouhlosili novrhované v bodech o), b), c), d), e), f),
9), h)



Základní škoh Čelákovice, Kostelní 4 57, příspévková or ganizace

IV.

Přítomní hosté: ředitel školy rn9. Jiří Kyliónek

Na zqČÓtku jednóní spoIku pro komenku seznómil příŤomnéředitel školy s nósledujícími
informocemi:

1. Přístovbo
* všechny informoce jsou no interneŤu (pouze ověřené)

" déíka rekonsŤrukce min.?, spíše 3 roky
:t plónovonó kouloudoce 7O/20t9
* do konč ení vč et ně int eriér ov ého vybovení ? / 2O?0
* t.,2. ''třídy umístěny no nová škole, včeŤně ronní o odpolední družiny, o školního

sŤravovóní
* 3.třídy umístěny v prostorách CMC, ronní o odpolední družino , obědy, budou zojišŤěny

v budově ZŠ Komenky
* v příprovném týdnu (28.9.-t.9.?Ot7) - dny otevřených dveří no nové škole i v CMC
* bourocí próce proběhnou během prázdnin, oby od zóří mohlo zočít normólní výuko
?. Server
* zokoupen nouý o instoloce nového informočního systému l-školo
s. Účet školy
* no ÚČtě školy je 69 ?93,-KČ
4. Svočiny
* k 30.5.20t7 bude ukonč.eno, pro molý zájem, dovoz svočin. Rodičům byl zoslón
informotivní emoil, oby vyčerpoli vložené peníze.

V čelákovicích dne 17.5.2Ot7

Zópis pořídil: Buriónkovó Borboro

Frontišek Holcmon

předsedo spolku

Ověřil:

podpis předsedy


