
Spolek rodičů pro Kamenku 

při Základní škole Čelákovice, Kostelní 457 

Zápis ze schůze 14.5. 2019 

I.  

Schůze spolku svolaná 28.4.2019 panem Holcmanem, předsedou spolku, 

proběhla 14.5.2019, v čase 17:15-18:00 hodin v budově Základní školy v 

Kostelní ul., za účasti osob uvedených na prezenční listině.  

Přítomni: viz prezenční listina  

Hosté: Ing. Jiří Kyliánek - ředitel školy  

II.  

Na programu jednání byly tyto body:  

1) Úvod  

2) Činnost spolku  

3) Informace od ředitele školy 

 přístavba a TV BIOS (nové a aktuální informace) + 

financování, návrhy školy (ukázky a vizualizace) 
 ohledně přítomného azbestu v tělocvičně BIOS vás 

budeme ještě detailně informovat 

 informace o škole a jídelně  
 příprava příštího školního roku (počty dětí 1. tříd, 

detašovaná pracoviště apod.),  
 personální a finanční zajištění  

 projekty (připravované a schválené)  
 poděkování za finanční pomoc (autobus, ceny, papíry 

apod.)  
 požadavek (prosba) na další školní rok (papíry a tonery, 

příspěvek pro třídní učitele), další požadavek na nákup 6 
Ks projektorů (cca 15.000 -18.000 / ks) – zdůvodnění 

apod.  

 plány na další školní rok  

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  

 informace o finanční situaci spolku - stav účtu 86.000 kč  

 požadavek na finanční pomoc na nákup projektorů cca 6 kusů 

(schválen paušál na nákup projektorů 150.000 kč).  
 požadavek na finanční pomoc - papíry a tonery na školní rok 

(cca 25.000,- Kč)  
 příspěvek pro TÚ ve výši 500 kč  

 opětovně se schválil návrh finančních příspěvků spolku pro 
podporu dětí v soutěžích a systém odměn pro děti za umístění 

v okresních, krajských a celostátních soutěžích a olympiádách: 
· okresní kolo – odměna za 1. místo 700 Kč, za 2.místo 500 

Kč a 300 Kč za 3.místo 
· krajské kolo - odměna za 1. místo 1000 Kč, za 2.místo 700 

Kč a 500 Kč za 3.místo 
· celostátní kolo – mimořádná odměna na vyžádání –  za 1. 

místo 2000 Kč, za 2.místo 1500 Kč a 1000 Kč za 3.místo 

Návrh byl schválen všemi přítomnými.  

3) Seznámení s činností školy ředitelem školy  

 přístavba – šatny - škola – viz foto, financování zajištěno 
(poptávkové řízení probíhá), připravuje se model školy 

 zajištěna nová paní učitelka do třetí třídy, zbytek pedagogů 
je pokrytý  

 kuchyň – prosba – potřeba kuchaře/ky od 1. 9. 2019 nejhůř 
od 1. 12. 2019 na záskok za hlavního kuchaře – plánovaná 

operace (dotaz)  
 školní rok 2019/2020 – počet dětí cca 620 (v prvních 

třídách 60 dětí – 3x20), finančně a personálně zajištěno  
 projekty:  

- přístavba školy – stavba zahájena – předáno 
staveniště v minulém týdnu, nyní probíhá příprava na 

archeo průzkum  
- projekt šatny  

- zpracován projekt „Šablony II“ (čeká na schválení) – 

doučování, kluby, kroužky, personální podpora – 
speciální pedagog a školní asistent, psychologa se 

nepodařilo sehnat, úzká spolupráce s Kašparovými  
 



- dotaz na spolek – podíl na realizace bezbariového 
přístupu na novou Kamenku  

 jsou předpřipraveny projekty asi za 4,5 mio – 

podmínka přístupu, jedná se o rekonstrukce 
učeben apod.  

- nákup nové velkoformátové tiskárny (srpen – hrazeno 
z rozpočtu školy) 

- poděkování Spolku za finanční pomoc a dary (autobus 
Army Test apod.)   

- plány na další školní rok – stabilizace, přístavba, 
projekty a granty, zajištění  

-  

4) Diskuze  

 

V Čelákovicích dne 14.5.2019  

Zápis vyhotovil: František Holcman Zápis ověřil: ………………………………….  

Jan Frantík, místopředseda  

 


