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Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414 je příspěvkovou organizací 
zřízenou Městem Čelákovice. Navštěvuje ji přes 700 žáků. Hlavními zdroji financování jsou 
MŠMT a provozní příspěvek od Města Čelákovice.  

MŠMT hradí platy zaměstnanců ve školství, podpůrná opatření a dále přispívá např. na 
učebnice pro žáky.  

Město Čelákovice hradí provozní náklady. Budova je majetkem města a ZŠ jí má 
pouze ve výpůjčce. Budova je více jak 50 let stará. Pro představu uvádím, že v roce 2022 byl 
příspěvek města ve výši 5.471.000Kč z toho zhruba dvě třetiny připadnou na úhradu energií, 
vytápění, vodného a stočného. Ze zbytku příspěvku se musí pokrýt drobné opravy, nutné 
výmalby, hygienické a úklidové prostředky, režii pro stravování žáků, pojištění, revize aj. Na 
rok 2023 je stanoven splátkový kalendář firmou Q-Byt, která zajišťuje vytápění, na částku 
4.500.000, proto je nutné, aby zřizovatel příspěvek navýšil.  

Dalšími zdroji financování jsou dotace z EU, které jsou poskytovány především ke 
zkvalitnění výuky, pronájem tělocvičny a učeben a v neposlední řadě poskytnuté účelové 
dary.  

Největším a v současnosti také jediným dárcem je SRPŠ. Jedná se zhruba o částku 
200.000Kč na školní rok. SRPŠ se sejde 2x ročně (na podzim a na jaře) a vždy odsouhlasí 
účel daru zhruba ve výši 100.000Kč. Poté musí přijetí daru odsouhlasit zřizovatel a následně 
je sepsána darovací smlouva. Finanční prostředky jsou pak předány ZŠ a ta je pak využije na 
schválené projekty.  

Menšími pravidelně schvalovanými projekty jsou především prostředky na nákup 
odměn pro žáky na akce a soutěže pořádané školou. Jsou akce typu Čokoládové štafety, 
Slavík, TOP TEN aj. 

Větší sumou byly podpořeny SRPŠ projekty jako: informační tabule, rekonstrukce 
vstupní haly a WC, stojany na kola před školou, kamerový systém. Posledním projektem je 
nákup nových šatních skříní a to již podruhé. 

   
Informace k šatním skříňkám. Dle dlouholetých zkušeností již nechceme kovové 

skříňky, protože jsou hlučné a snadněji je žáci ničí. Dále ustupujeme od skříněk se zámečkem, 
které jsou pro školu nákladnější z důvodu neustálého ztrácení klíčů žáky a oprav zámečků.  

 
 
 
 
 
 


