
Spolek rodičů pro Kamenku 
při Základní škole Čelákovice, Kostelní 457 

 

Zápis ze schůze  10.9. 2019 
 

I. 
Schůze spolku svolaná 2.9.2018 panem Holcmanem, předsedou spolku, proběhla 10.9.2019, 
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 
 

II. 
Na programu jednání byly tyto body: 

1) Úvod 
2) Činnost spolku – volba nových členů 
3) Seznámení s činností školy ředitelem školy (host)  
4) Diskuze 

III. 

 

Zápis z průběhu jednání v souladu se schváleným programem výše. 

 

1) V úvodu schůze seznámil přítomné člen výboru spolku pan Frantík 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 Veronika Kratochvílová (1.A), Barbora 

Bešťáková (1.B), Veronika Saliba (1.C) – schváleno jednomyslně všemi 
přítomnými. 
 

b. Informace o finanční situaci spolku - stav účtu ke dni 10.9.2019: 86875 Kč.  
 
- Z účtu bude čerpáno (odsouhlaseno 14.05.2019) 

o 25000 Kč na papíry a tonery pro studenty školy 
o Odměny za úspěch v okrasních, krajských, celostátních 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 
 



o příspěvek pro každou třídu na pomůcky a výzdobu třídy ve výši 500 Kč 
o zakoupení nových projektorů v předpokladané ceně 150000 Kč 

 
 

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

a. Přístavba nové časti školy pokračuje podle plánu - otevírat by se mělo s 
novým školním rokem 09/2020 

b. Bios telocvična se bude nakonec rekonstruovat celá včetně stěn (zůstane 
jenom ocelová konstrukce) –  odstraní se azbest!  – otevření 09/2020 

c. Změny ve školním řádu – od 4. tříd bude elektronická žákovská knížka 
d. Změny ve výjezdech na školy v přírodě – bylo podáno trestní oznámení pro 

úraz na škole v přírodě – nově bude na třídním učiteli, jestli se rozhodne pro 
školu v přírodě nebo ne 

e. Trestní oznámení pro pomluvu učitelky – bylo podáno trestní oznámení pro 
pomluvu paní učitelky Sýkorové 6.B 

f. Informace ze školské rady  
g. Parkování kol – bude dočasně zastaveno, než se uzpůsobí nové bezpečné 

místo 
 

 
4) Diskuze 

a. Dotaz na 2. Jídlo v jídelně – od 16.9. nastoupí nová kuchařka, od dalšího 
týdne by mělo být každé úterý a čtvrtek výběr ze dvou jídel 

b. Dřívější otevření CMC v návaznosti na autobus ze Sedlčánek – zůstává stejné z 
důvodu bezpečnosti 

c. Podněty na další schůzku: 
i. Další schůzka opět v jiný čas, než jsou třídní schůzky, nejdříve 16:15, 

raději později 
ii. Alokovat větší částku pro učitele resp. třídu (fond učitele) 

iii. Prostor pro školní klub na hlavní budově 

 

V Čelákovicích dne 16.9.2019 

Zápis vyhotovil: Jan Frantík               Zápis ověřil:  …………………………………………. 

František Holcman, předseda 


