
	

Zápis z členské schůze Spolku Angel konané dne 9.10.2019 
 
Přítomno: 39 osob, z toho 35 členů, usnášeníschopnost: 89% 
___________________________________________________________________ 
Program: 
1. Rozpočet na školní rok 2019/2020 

Návrh rozpočtu obdrželi členové Spolku Angel e-mailem před konáním 
schůze. Byly probrány detailní informace k následujícím bodům: 
- nedokončené projekty: aktualizace správy webových stránek a nový 

systém zapisování do kroužků – projekt aktuálně probíhá 
- vybíráme dodavatele zastínění pískovišť pro MŠ Angel, MŠ Hasova, ZŠ 

Mladenova a ŠD Angel – předloženy nabídky vybraných dodavatelů a 
vizualizace provedení 

- program Skutečně zdravá škola pokračuje v odlehčeném režimu 
- probíhá výběrové řízení na dodavatele pro servis kopírování, v rozpočtu 

naplánovány vyšší náklady 
- proběhne výsadba stromů 
- nový projekt - nástěnná malba na budovu školy pod vedením paní 

Pekárkové, spolek podpoří tuto aktivitu barvami, žáci budou mít možnost 
seznámit se s vybranými malířskými technikami 

- podzimní bazar pod taktovkou spolku 
- pastelkový program pro MŠ ve výši 5.000,- Kč 
- ad jednorázové návleky pro MŠ Hasova za 2.000 Kč - třídní důvěrník 

projedná s paní zástupkyní pro MŠ možnost vyzouvání rodičů místo 
návleků  

- výtvarné potřeby do tříd se pořizují z třídního fondu, nikoliv z rozpočtu 
školy 

Hlasování: Návrh rozpočtu Spolku Angel byl schválen jednomyslně (35 hlasů). 
 

2. Volba nového člena výboru Spolku Angel 
- Marie Mališková ukončila svou činnost ve výboru Spolku Angel. Všichni 

členové jí tímto děkují za dlouholetou obětavou práci pro spolek, školu, 
rodiče a žáky. 

- za novou členku výboru byla navržena Markéta Šarovská, narozena 22. 
října 1977, bytem Pavlíkova 605/12, Praha 4 

Hlasování: Návrh na přijetí Markéty Šarovské za nového člena výboru spolku byl 
přijat poměrem 34 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel  
 



	

3. Darovací smlouvy 
- nejzazší termín pro odevzdání darovacích smluv je 25.10.2019 na recepci 

ZŠ Angel, třídní důvěrníci upozorní rodiče na tento termín 
-  

4. Zhodnocení aktivit spolku v minulém školním roce 2018/2019 
- byly dokončeny všechny plánované aktivity kromě realizace pítka na 

budovu Mladenovova a aktualizace správy webových stránek, uvedené 
aktivity přesunuty do školního roku 2019/2020 

- Zahradní slavnost byla hodnocena velmi pozitivně, odhadujeme, že účast 
z řad žáků školy byla vyšší než v předchozím roce, čemuž pomohlo i 
aktivní zapojení žáků školy jak do přípravy, tak do samotné organizace 
v den konání  

- Mimo jiné proběhl projekt na obnovu stolů a židlí do školní jídelny, 
pokračoval program Skutečně zdravá škola, proběhl Jarmark v MŠ a další 
plánované aktivity 

5. Zahradní slavnost 2020 
- termín konání 16.06.2020 
- výbor spolku navrhnul téma pro novou Zahradní slavnost 2020 „Filmový 

festival“ 
- maximálně dvě soutěže v den konání slavnosti, jinak samozřejmě úkoly 

pro žáky/třídy před konáním akce 
- doporučujeme zachovat společné podium a více atrakcí pro žáky 
- téma musí být odsouhlaseno do konce roku 2019 z důvodu termínu 

sepsání žádosti o grant na MČ Praha 12 
Téma odsouhlaseno třídními důvěrníky a členy spolku 
 

6. Diskuze 
- v letošním školním roce bude končit mandát Andrei Melzerové a Alice 

Škvárové, bude nutné najít nové členy výboru spolku, zájemci mohou 
kontaktovat Alici a Andreu na adrese spolekangel@gmail.com (i s dotazy) 

- téma asistentů ve 3. třídách uzavřeno – nebudou 
- nezaplacení poplatku za bilingvní program musí řešit s konkrétními rodiči 

zástupci Spolku BOSA, resp. škola 
- pozvání na Vánoční jarmark MŠ 
- otevírací doba Skleníku je zveřejněna na webu školy, náklady na provoz 

Skleníku v čase 13:00 – 18:00 jsou 64.000 Kč/rok, aktuálně projevilo zájem 
jen 6 dětí, s dotazy mohou rodiče kontaktovat pí Hanušovou, která jej má 
na starosti. Pan Kopl osloví elektronicky rodiče z tříd potencionálních 
zájemců a zjistí zájem. 



	

- zázemí tělocvičny (stav laviček, zamčené skříňky) – na vybavení 
(tělocvičné náčiní) jsou prováděny pravidelné revize, nejbližší proběhne 
v prosinci, zamčené skříňky jsou pro potřeby tělocvikářů, pro děti jsou tam 
věšáky 

- bezlepková výživa/dieta bude zavážena na 5 dní dopředu, skladování 
v lednici na recepci na jméno dítěte, pokud by byla kapacita lednice 
nedostatečná, pak bude řešeno ve spolupráci se školou 

- školní jídelna – zatím se vaří jídla č. 1 a 3, na Rakovského pouze č. 1, 
z důvodu přetrvávajícího nedostatku personálu, výběr nového personálu 
probíhá průběžně 

7. Jiné: 
- termíny schůzí Spolku Angel v roce 2020: 

o středa 8. ledna od 18:00, třídní schůzky budou 13. ledna; 
o středa 20. května od 18:00, třídní schůzky budou 25. května; 

- témata rodičovských kaváren zatím nejsou definitivně stanovena, návrh je 
na následující: 

o Víceletá gymnázia – důvěrníci nechť zjistí zájem ve třídách, týká 4., 
5., 6. a 7. ročníků (osmiletá a šestiletá gymnázia) 

o Respektovat a být respektován – workshop na 3,5 hodiny (cena 
500 Kč), termín  21.1.2020 kapacita 25 osob (probíhají jednání o 
dalším termínu), bude vystaveno na webu 

o Matematika podle Hejného pro 1. třídy bude v listopadovém 
termínu 

- žáci 9. ročníků jsou vítáni při organizaci školkových aktivit, vše po dohodě 
s třídním učitelem a vedoucí Komunitního centra V. Hanušovou.  

 
V Praze 9.10.2019 
 
 
zapsal:  
Větrovský Roman 
 
 
 
za Spolek Angel: 
Alice Škvárová    Andrea Melzerová 


