
 

Zápis z členské schůze Spolku Angel 

konané dne 10. 1. 2022 

 
Přítomno 37 osob, z toho 35 členů spolku z čehož 5 v zastoupení na základě plné moci. 

 

Členská schůze byla konána prostřednictvím online přenosu. Přítomní členové se registrovali do dvou 

online formulářů: do prvního formuláře pro prezenci a následně do druhého formuláře pro hlasování 

pomocí vstupního hesla. Výsledky hlasování jsou zveřejněny v bodě 6 tohoto zápisu. 

Program: 
1. Prezence 

Prezence členů proběhla prostřednictvím on-line formuláře. 

 

2. Zhodnocení výběru darů/darovací smlouvy 

 Plán Skutečnost Rozdíl 

ZŠ 500 000 Kč 573 200 Kč 73 200 Kč 

MŠ 87 000 Kč 99 400 Kč 12 400 Kč 

Celkem 587 000 Kč 672 600 Kč 85 600 Kč 

• Moc děkujeme všem rodičům, kteří přispěli a třídním důvěrnicím a důvěrníkům za výběr 

peněz a zpracování všech dokladů. 

• Všechny darovací smlouvy, které jsme obdržely jsou potvrzené a předená do školy a školky. 

Nyní je na dohodě mezi třídní důvěrnicí/důvěrníkem a třídní učitelkou/učitelem, jak budou 

smlouvy předány rodičům 

 

3. Stav financí k 8. 1. 2022 

• Zůstatek na bankovním účtu: 1 001 336 Kč  

• Zůstatek v pokladně: 28 506 Kč 

 

4. Akce organizované Spolkem Angel a rodiči, které již v tomto školním roce proběhly 

• Štrúdlování 

• Nesysli – moc děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili. Byli jsme nadšeni, kolik her, 

puzzel a knížek se nám sešlo. Vše bylo předáno do družin a školky. Akci určitě 

v příštím roce rádi zopakujeme. 

• Lampionový průvod 

• Vánoční jarmark ve školce na budově Hasova i Angelovova 

• Mikulášská nadílka ve školce i ve škole 

• Zlepšovák – sběr podnětů od žáků druhého stupně, co by chtěli vylepšit na škole 



 

5. Zlepšovák 

• Sešlo se od dětí 30 nápadů  

• Očekávali jsme mnohem více podnětů, a proto jsme plánovali, že budeme o 

nápadech nechávat hlasovat. Některé návrhy jsou však mimo naše možnosti nebo 

nespadají do kategorie, že by byly přínosem pro všechny na druhém stupni. 

• Již se podařilo zrealizovat: 

o Nákup fotbálku – nyní nainstalován v KC. Jedná se o externí verzi, takže na 

jaře bude přesunut do Atria KC, aby byl dostupný 

o Objednán „Papíromat“ – automat na zakoupení drobných kancelářských 

potřeb – bude nainstalován u recepce na hlavní budově dne 11.1.2022 

• S vedením školy budeme diskutovat tyto návrhy: 

o Velké hodiny v jídelně 

o Boxovací pytel 

o Nové hudební nástroje pro výuku hudební výchovy 

o Nové pomůcky pro výuku chemie 

o Koše na tříděný odpad 

o Knihobox 

o Květiny  

o Ping-pongový stůl či ještě jeden fotbal – dle finančních možností a prostoru, 

kam toto umístit 

• Koše na tříděný odpad – I. Majerová (2.C) – pokusím se ověřit možnosti grantu či 

marketingové akce přes ministerstvo životního prostředí 

• Po zakoupení knihoboxu bychom udělali akci ala Nesysli na naplnění obsahu 

knihoboxu. Bylo by to na dětech, aby pak knihobox udržovaly v dobrém stavu. 

• Jeden z návrhů byl „Pumptrack ve spodní části zanedbaného venkovního hřiště“ – 

jedná se o projekt mimo aktuální rozsah rozpočtu, ale chceme s vedením probrat 

možnost využití těchto prostor v příštím školním roce, kdy bychom na to mohli 

vyčlenit vyšší část rozpočtu. 

• Věci, na které náš rozpočet nestačí jsou například – výměna dveří, nakoupení nových 

židlí a lavic do tříd, zřízení bufetu, nošení uniforem ve škole, sedací vaky do tříd 

• Lavičky před školou – ze strany školy není toto chtěné z důvodu, že v minulosti, kdy 

tam lavičky byly, sloužily ve večerních hodinách jako místo srazů různých skupin, po 

kterých zůstával v okolí školy velký nepořádek. 

 

6. Tiskárna pro budovu Mladenovova 

• Na minulé schůzi vznikla potřeba centrální tiskárny pro budovu Mladenovova.  

• Z důvodu, že bylo nutné ověřit technické možnosti sítě nebyly náklady na tiskárnu 

zařazeny do rozpočtu. Po ověření možnosti technického řešení byla poptána 

odpovídající tiskárna.  

• Navýšení rozpočtu o částku 35tis. Kč na zakoupení tiskárny bylo schváleno 28 

platnými hlasy 

 

7. Rodičovské kavárny 

• Již proběhlo: 

o Matematika Hejného s Mgr. Markétou Kovandovou 

o Klamavé mýty o výživě a poruchy příjmů potravy s MUDr. Marií Skalskou 



o Jak můžeme podpořit děti v jejich kariérovém rozhodování? s Lenkou 

Němcovou 

o Děti a peníze - Jak vést děti k finanční zodpovědnosti s Veronikou Kalátovou 

• V plánu 

o Jak pomoci dětem s angličtinou s Mgr. Marií Horčičkovou – 10.1. 

o Emoce (přesné znění ladíme) - Mgr. Michal Dubec - www.ucitelnazivo.cz – 

10.2. 

o Jak sdělovat kritiku (přesné znění ladíme) - Mgr. Michal Dubec - 

www.ucitelnazivo.cz – 17.3. 

o Pozitivní psychologie ve vzdělávání a jak rozvíjet růstové myšlení (growth 

mindset) - Lenka Němcová – www.ekskurzy.cz 5.4. 

 

8. Zahradní slavnost 

• Termín – 23. červen 2022 

• Téma – Sport – chceme propojit se sportovními kluby Prahy 12 – udělat ideálně 

stanoviště, kde by si děti mohli na jednotlivé sporty sáhnout 

• Jsme v jednání s MČ Praha 12 na otevřené spolupráci  

• Vítáme – jakékoli zapojení rodičů: 

o Možnost nakontaktování na sportovní klub 

o Možnost zapůjčení stanů, pódia, ozvučení, moderátora,….. 

o Pomoc při přípravě 

o …..cokoli dalšího vás napadne       

 

9. Stravovací komise 

• Stravovací komise nyní nefunguje – nemá své organizátory. 

• Stravovací komise byla organizována rodiči.  

• Hledá se nový rodič, který by si organizaci vzal pod sebe. 

• Cca 1 krát za měsíc zorganizovat ochutnávku jídel – kam jsou přizváni 3 rodiče a 3 

děti, jídelna termín nezná, proběhne následné vyhodnocení. 

• Dále možno rozšířit o další aktivity směrem ke zdravému stravování. 

 

10. Diskuse 

• Nabídka Solné jeskyně – zaslány podklady k prostudování a můžeme probrat na příští 

schůzi 

Zapsala: Markéta Šarovská dne 10. 1. 2022 
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