
Spolek rodičů pro Kamenku 
při Základní škole Čelákovice, Kostelní 457 

 

Zápis ze schůze 4.12. 2018 
 

I. 
Schůze spolku svolaná 29.11.2018 panem Holcmanem, předsedou spolku, proběhla 
4.12.2018, v čase 15:15-16:00 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, změna termínu schůzek Spolku rodičů pro Kamenku 

3.     Diskuze                        

 

Zápis z průběhu jednání v souladu se schváleným programem výše. 

 

1) V úvodu schůze byla odsouhlasen program schůze a vyhotovena prezenční listina, 
která je součástí tohoto zápisu. 

2) Změna termínu schůzky spolku, tak aby bylo více času na diskuzi – bude se konat 
týden před třídními schůzkami od 17. hod. – jednomyslně odsouhlaseno všemi 
přítomnými 

3) Informace o finanční situaci spolku - stav účtu ke dni 4.12.2018: 65 630 Kč, zatím se 
vybralo na příspěvcích 137 000 Kč. 

4) Informace ředitele školy: 
a. Úspěchy žáků v soutěžích: 

i. Stolní tenis okresní kolo - 2. a 4. místo  
ii. Celostátní kolo matematického klokana vyhrála bývalá žákyně Nela M., 

která byla 5 let žákyní ZŠ Kamenka, nyní v 1. ročníku gymnázia 
b. Projektory schválené na minulé schůzi již zakoupeny a budou se instalovat 
c. informace hala BIOS – zpracovává se projekt na střechu, zpoždění u 

projektanta 
d. přístavba školy – do 5.12. výběrové řízení na dostavbu a bude následovat 

zákonná 1-2 měs. lhůta na odvolání. Do 60 dnů by měl být ukončen 
arechelogický průzkum. 

e. elektronická žákovská + omlouvenka – projekt běží 3 měsíce, ale rodiče zatím 
přístup nemají. Zástupci tříd prosíme prověřit zájem, hlavně druhý stupeň a 
od 3. třídy 

f. rodiče mohou sledovat plánované akce na webu školy 
g. sponzorské dary jsou možné na školu I na spolek 



h. zástupci tříd prosíme vyřídit rodičům, že kancelář p. ředitele je otevřená – 
pokud chtějí řešit náměty, podněty a problémy 

i. upozornění pro rodiče dětí vyžadujících speciální péči – čekací lhůty v 
poradnách mohou být I 3 měsíce a je potřeba školu informovat s předstihem, 
aby bylo možné zařídit asistentku 

 

5) Diskuze 

 

 

 

 

V Čelákovicích dne 15.1.2019 

 

 

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

František Holcman, předseda 

 

v. r.


