
Spolek rodičů pro Kamenku 
při Základní škole Čelákovice, Kostelní 457 

 

Zápis ze schůze  11.9. 2018 
 

I. 
Schůze spolku svolaná 8.9.2018 panem Holcmanem, předsedou spolku, proběhla 11.9.2018, 
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) Úvod 
2) Činnost spolku 
3) Seznámení s činností školy ředitelem školy (host) – plány, finanční náležitosti, 

budoucnost, přístavba 
4) 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) Činnost spolku  
a. Volba nových členů – zástupců 1. tříd: paní Markéta Szabová (1.A), Jiří Kratochvíl 

(1.B), Radana Horníková (1.C) – schváleno jednomyslně všemi přítomnými. 
 

b. Volba vedení spolku – předseda František Holcman, místopředsedkyně Zdislava 
Černá, člen vedení Jan Frantík, revizor Barbora Buriánková - schváleno beze změn 
jednomyslně všemi přítomnými 

 

c. V návaznosti na diskuzi na schůzi 22.5. 2018 se projednal návrh finančních 
příspěvků spolku pro podporu dětí v soutěžích a systém odměn pro děti za 
umístění v okresních, krajských a celostátních soutěžích a olympiádách: 

a) okresní kolo – odměna za 1. místo 700 Kč, za 2.místo 500 Kč a 300 Kč za 
3.místo 

b) krajské kolo - odměna za 1. místo 1000 Kč, za 2.místo 700 Kč a 500 Kč za 
3.místo 



c) celostátní kolo – mimořádná odměna na vyžádání –  za 1. místo 2000 Kč, 
za 2.místo 1500 Kč a 1000 Kč za 3.místo 
 

Výběr věcné odměny v uvedených hodnotách bude v kompetenci školy, resp. 
pedagogického pracovníka, který děti na soutěž připravoval. Škola bude informovat 
vedení spolku o umístění a spolek následně proplatí. 

  Návrh byl schválen všemi přítomnými. 

 

d. Informace o finanční situaci spolku - stav účtu ke dni 11.9.2018: 44 481 Kč.  
 
V září 2018 bude z účtu čerpáno jak odsouhlaseno na schůzi 22.5.2018 příspěvek 
na kanc. papír a tonery pro potřeby dětí (25 000 Kč) a příspěvek pro každou třídu 
na pomůcky a výzdobu třídy ve výši 500 Kč, celkem na 26 tříd tedy 13 000 Kč.  
 

3) Seznámení s činností školy ředitelem školy  – plány, finanční náležitosti, budoucnost, 
přístavba 

a. Přístavba – projekt schválen před rokem, od té doby proběhly 4 projektové 
změny, zřizovatel schválil rozpočet (75 + 15 miliónů Kč), probíhá výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Do konce roku by měl začít archeologický 
průzkum. 

b. Hala BIOS – bude zavřená celý školní rok, z důvodu havárie (8.4.2018) – 
zatékalo přes střechu. Proběhla kontrola s termokamerou, sondy do pláště i 
podhledu – zjišten azbest, podléhá stavebnímu řízení (včetně všech 
odvolacích lhůt). Plánovaná investice 12-14 miliónů Kč, zahájení plánováno 
dle počasí v březnu, dokončení do konce šk. roku 2018/2019. 
Zajišteny náhradní prostory pro výuku tělesné výchovy – sokolovna, nová 
škola, Vikomt 

c. Zasedání školské rady proběhlo 30.8.2018  a byly schváleny školní řád, školní 
vzdělávací program a řád školní družiny. Všechny dokumenty jsou na webu 
školy. 

d. Strava.cz – již spuštěno, aplikaci je možné používat i v mobilním telefonu. 
e. požadavek ředitele na finanční příspěvek škole na školní rok 2018/2019: je 

potřeba vyměnit 6 data projektorů, které již nefunkční a 8 let staré. 
Notebooky k nim poskytl zřizovatel. Cena jednoho projektoru  15 000 Kč, 
celkem 90 000 Kč -  příspěvek schválen všemi přítomnými 
 

 
4) Diskuze 

 

V Čelákovicích dne 17.9.2018 

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

František Holcman, předseda 


