
Spolek rodičů pro Kamenku 
při Základní škole Čelákovice, Kostelní 457 

 

Zápis ze schůze  22.5. 2018 
 

I. 
Schůze spolku svolaná 12.5.2018 panem Holcmanem, předsedou spolku, proběhla 
22.5.2018, v čase 15:20-16:00 hod. v budově Základní školy v Kostelní ul., za účasti osob 
uvedených na prezenční listině. 
 
Přítomni: viz prezenční listina 
Hosté: Ing. Jiří Kyliánek - ředitel školy, Mgr. Pavla Kučerová – zástupkyně pro 1.stupeň 
 

II. 
Na programu jednání byly tyto body: 

1. Činnost spolku (informace předsedy a výboru) 

2. Schválení nových stanov, prezenční listina 

3. Finanční situace spolku – stav účtu 

4. Schválení příspěvků za rodiče na další školní rok – návrh za rodinu 400,- Kč nezměněno 

5. Informace ředitele školy (GDPR, novinky, nový web a IS Iškola + ESET řešení, rozpočet, 
vzdělávání, projekty apod., školní jídelna – informace, dále prostřednictvím strava.cz – 
objednávkový systém, vybudování nové knihovny – vybavení, informace hala BIOS) 

6. Požadavek ředitele na finanční příspěvek škole na školní rok 2018/2019 – návrh ke 
schválení: 

- Příspěvek 25.000,- tonery, papíry – čerpání v září 2018 

-Příspěvek pro třídu ve výši 500,- Kč na školní rok (pomůcky a výzdoba třídy – 
předpoklad 27 tříd jako v tomto školním roce) 

- Případně další požadavky ředitele a spolku – dle diskuze (odměny pro děti za 
soutěže, vyřazení devátých ročníků, zápis prvňáčků apod.) 

7. Informace o organizaci školního roku 2018/2019 (detašovaná pracoviště) 

8. Diskuze 

III. 

 

Zápis z průběhu jednání v souladu se schváleným programem výše. 

 

1) V úvodu schůze seznámil přítomné předseda spolku pan Holcman s programem 
schůze, který všichni přítomní schválili a byla vyhotovena prezenční listina, která je 
součástí tohoto zápisu. 

2) Byly schváleny nové stanovy – jednomyslně všemi přítomnými 
3) Informace o finanční situaci spolku - stav účtu ke dni 22.5.2018: 44 479 Kč 



4) Schválení příspěvků za rodiče na další školní rok 2018/2019 – návrh za rodinu 400,- Kč 
nezměněno, scháleno všemi přítomnými 

5) Informace ředitele školy: 
a. GDPR- škola kompletně připravená a to včetně všech IS systémů, nastavení a 

výmazu dat (včetně vymazání historie z webových stránek a facebooku školy) 
b. nový web a IS Iškola + ESET řešení.  

i. Nový web- spuštěn na jaře 
ii. Iškola –nový online školní informační systém  

iii. ESET – nový bezpečnostní informační systém, licence na 3 roky 
iv. Vzdělávání -  nový projekt na doučování 
v. školní jídelna – vaří již pouze z čerstvých surovin a z regionálních 

surovin. Rodičům byla nabídnuta možnost ochutnat celé menu 22.5. 
od 17-18 hod., ale pro malý zájem rodičů zrušeno.  

vi. Strava.cz - od září budou moci žáci vybírat menu online přes 
objednávkový systém strava.cz  – pokud si nevyberou dopředu, budou 
mít automaticky menu č.1,  přes strava.cz bude I odhlašování obědů - 
více informací na webu školy.  
Upozornění pro rodiče:  veškerá inkasa končí k 30.6.2018, bude se 
dobíjet kredit bankovním převodem, případně trvalým příkazem. 

vii. vybudování nové knihovny – vybavení novým nábytkem a interaktivní 
TV,  

viii. informace hala BIOS – azbest a problém se statikou, 3 nabídky v 
jednání  

ix. přístavba – projekt vrácen a doplněn dle nových směrnic o rekuperační 
jednotku 
 

6) Požadavek ředitele na finanční příspěvek škole na školní rok 2018/2019: 
a. Příspěvek 25.000,- tonery, papíry – čerpání v září 2018 – schválen všemi 

přítomnými 
b. Příspěvek pro třídu ve výši 500,- Kč na školní rok -pomůcky a výzdoba třídy,  

předpoklad 27 tříd jako v tomto školním roce – schválen všemi přítomnými 
 

7)  Informace o organizaci školního roku 2018/2019 (detašovaná pracoviště) – 1. a 2. 
ročníky budou v detašovaném pracovišti na nové škole a 3. ročníky v CMC. 
 

8) Diskuze – odměny pro děti za umístění v krajských a celostátních kolech soutěží. 
Velmi dobré umístění žáků školy na předních místech v tomto roce – olympiáda v  
anglickém jazyce a v matematice, Puškinův památník, sportovní soutěže – příspěvek 
spolku pro odměny za soutěže  - bude dořešeno na schůzi v září 

 

V Čelákovicích dne 29.5.2018 

Zápis vyhotovila: Ing. Zdislava Černá  Zápis ověřil:  …………………………………………. 

František Holcman, předseda 

 


