
 

Zápis z členské schůze Spolku Angel konané dne 8.1.2020 
 
Přítomno: 41 osob, z toho 37 členů, usnášeníschopnost: 90% 

 

 

Program: 
1. Mimořádné výdaje 

Celkový finanční zůstatek Spolku k 8.1.2020 (účet a pokladna) je 1.035.118 Kč. 
Finanční rezervy – k dispozici aktuálně cca 300.000 Kč. 
Přehled návrhu mimořádných výdajů včetně prezentace realizace byly představeny 

v průběhu schůze Spolku. 
Jedná se o následující aktivity hrazené z prostředků Spolku: 

1. Revitalizace prostoru atria školy (částečně v rozpočtu již v minulém roce, ale 
nebylo realizováno): 

o Víceúčelová modulová třída - dřevěné a kovové výrobky, celkem je 
navrženo zakoupení 9-ti modulů z čehož Spolek uhradí 3 moduly 
v ceně 75.000 Kč a zbývajících 6 modulů uhradí škola; 

o Realizaci by provedla společnost AITAA v průběhu 1Q/2020; 
o případné budoucí náklady na údržbu modulové třídy budou hrazeny 

školou, případně ve spolupráci se spolkem 
Hlasování: Pro: 100% Proti: 0% Zdržel: 0% 

2. Revitalizace 2 šaten u tělocvičen v celkové hodnotě 139.000 Kč : 
o Vybavení šaten (14ks laviček, háčky na deskách) ceně 109.000 Kč; 
o Úprava stěn a dveří, barvy v ceně 20.000 Kč; 
o Výmalba sportovních motivů v ceně 10.000 Kč. 

Spolek osloví s realizací výmalby motivů profesionála. 
Do 29.1.2020 bude zaslán další návrh motivů a v období pololetních prázdnin 

členové Spolku budou informováni.  
Hlasování: Pro: 100% Proti: 0% Zdržel: 0% 

V rámci třídních schůzek požádat rodiče, aby zdůraznili žákům nutnost chovat se 
k majetku školy zodpovědně. 
  



 

 

2. Darovací smlouvy 
- Třídním důvěrníkům byly předány potvrzené darovací smlouvy 
- zbylé darovací smlouvy byly předány do budníků třídních učitelů k rozdání 

na třídních schůzkách 
- Lístečky jsou označeny ty smlouvy, které je potřeba ještě doplnit ze strany 

rodičů v průběhu třídních schůzek (13.1.2020) a obratem odevzdat 1 paré 
na recepci školy  

 

3. Zahradní slavnost 2020 
- Termín konání úterý 16.06.2020, na podzimní schůzi Spolku bylo třídními 

důvěrníky odhlasováno téma „Filmový festival“ 
- Bude potřeba dopolední organizační výpomoc ze strany žáků, přihlásit se 

mohou u Veroniky Hanušové nebo Andrey Melzerové 
- Soutěže proběhnou pouze před slavností: 

o vědomostní kvíz podle kategorií 
o další část soutěže - kolektivní práce třídy –  

▪ plakát na filmový festival, kolektivní práce budou zveřejněny 
na webu školy, kde proběhne i hlasování/bodování 

▪ Druhý stupeň udělat videospot (reklamu) – omezení časem (3 
minuty) 

o každá třída udělá jednu filmovou postavu(?) 
- Atrakce (horolezecká stěna, skákací hrad, stánky, dílničky, vzdělávací 

aktivity) 
- Podium s programem – hledáme moderátory z řad dětí (cca 2) a 1 

dospělého 
- Jedna místnost bude vyhrazena pro promítání filmů 
- Návrhy na odměny: 

o exkurze do České televize pro školku 
o exkurze na Barrandov 
o vítáme další návrhy a možnosti 

   



 

4. Diskuze 
- Příští schůze Spolku Angel bude ve středu 20. května od 18:00, třídní 

schůzky následně proběhnou 25. května; 
- V šatnách u tělocvičen teče jen horká voda - nahlášeno a již se opravuje, 
- rekonstrukce toalet u tělocvičen je v plánu, nejpravděpodobněji během 

léta, mimo provoz školy, 
- Plánujeme jarní bazar na 1.4.2020 
- Seminář „Respektovat a být respektován“ – první termín již obsazen, na 

druhý (30.1.2020) jsou k dispozici jednotky volných míst 
- Seminář „Matematika prof. Hejného“ (5.2. od 18:00), cca 6 volných míst, 

určeno zejména pro nižší třídy 1. stupně nebo pro přípravnou třídu, 
informace na webu školy 

- Rodičovská kavárna na téma víceletá gymnázia, tento rok se nebude 
konat z důvodu nízké poptávky 

- Andree Melzerové a Alici Škvárové končí tento školní rok funkční období, 
nejpozději v září bude nutné nahradit novými členy výboru, na třídních 
schůzkách oslovit rodiče, kdo by měl o práci ve výboru zájem 

 
 
Zapsal: Roman Větrovský 
 
V Praze dne 8.1.2020 
 
 
 
 
 


