
Spolek Angel, Angelovova 3183, Praha 12

Zápis z členské schůze Spolku Angel
konané 3.10.2016
________________________________________________________________________________
Přítomno: 27 členů (75% z celkového počtu členů), členská schůze je usnášeníschopná

1. Zhodnocení předchozího období 

Byl zhodnocen finanční výsledek šk. roku 2015/16 ve formě revizní zprávy.

2. Finanční plán pro šk. rok 2016/17 
Návrh rozpočtu (viz příloha) - byly představeny jednotlivé body rozpočtu.

Hlasování o rozpočtu na šk. rok 2016/17
Pro:  26 hlasů přítomných 
Proti: 0
Zdržel se: 1 hlas přítomných

3. Dotazy na možnost investování:
-  na skříňky do tříd pro II. stupeň = spolek s vedením školy zjistí stav a předloží na příští schůzi
- odpolední družiny (hl. budova a Mladenka) = vybavení mobilními telefony pro případ nouze = 

spolek zjistí možnosti a vykomunikuje s vedením školy

4. Klub S.K.L.E.N.Í.K.
Klub je určen pro děti od 4. tříd, které již nechodí do družiny. Je to místo s pedagog. dozorem, kde 
mohou děti strávit svůj volný čas s kamarády, ať už při čekání na kroužek nebo mezi odpoledním 
vyučováním. Je nutné se přihlásit přes komunitní centrum, uhradit částku 600 Kč/šk. rok a dítě může 
navštěvovat klub, kdy potřebuje. Děti, které nechodí do družiny, ani nejsou přihlášeny do klubu, musí 
opustit školu po skončení vyučování, resp. po obědě, pokud se stravují ve šk. jídelně, protože podle 
školního řádu se nesmějí zdržovat ve třídách a chodbách školy.

5. Bezpečnost školy
Od 1. října 2016 je vchod do ranní a odpolední družiny na hlavní budově školy vpravo, cca 30m, od 
hlavního vchodu.
Děti musí být do ranní družiny osobně předány. Nemohou chodit samy.
Od 1. října 2016 jsou nová pravidla pro vcházení do všech budov školy následující:
• zákaz vcházení rodičů ráno a během obědů - dítě již umí dojít do třídy samo, doprovázejte děti k 

hl. vchodu, děti se umí naobědvat samy, prosíme počkejte na ně před školou
• pro žáky prvních tříd a jejich rodiče je výjimkou celé září, kdy mohou dítě ráno doprovodit
• u všech vchodů jsou dozory zaměstnanců
• aby rodiče mohli i nadále sledovat výstupy projektů svých dětí (I.stupeň), bude zajištěn přístup do 

tříd na pozvání tř. učitele (cca 1x měsíčně, dle časového harmonogramu projektů)
• vstup do hlavní budovy v době odpolední družiny bude umožněn pouze na základě kartičky, 

prosíme prokazujte se bez vyzvání
• návštěva učitelů pouze po předchozí dohodě
Tato pravidla jsou nastavena hlavně pro bezpečnost vašich dětí, a proto je, prosím, dodržujte.
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6. Darovací smlouvy
Příspěvky do Spolku Angel prosíme zaslat do 31.10.2016. Variabilní symboly mají všichni žáci ZŠ i 
MŠ. V případě, že jste variabilní symbol neobdrželi, prosím kontaktujte nás. 
Rádi potvrdíme darovací smlouvy (http://zsangel.cz/rodice/spolek-angel/dokumenty-ke-stazeni/
darovaci-smlouvy). Minimální částka pro daňový odpočet je 1000 Kč. Prosíme všechny rodiče, kteří 
chtějí potvrdit darovací smlouvu, ať ji předají svému tř. důvěrníkovi a ten pak hromadně (nejlépe v 
deskách) předá k potvrzení do spolku. Smlouvy hromadně odevzdejte do 30.11.2016. Potvrzené 
předáme v lednu 2017.

7. Zahradní slavnost
Již tradičně se bude 20. června 2017 konat Zahradní slavnost. Hledáme dobrovolníky, kteří se chtějí 
podílet na její organizaci. Čím více lidí, tím pestřejší slavnost může být :-)
První koordinační schůzka je 1. listopadu v 18h v ZŠ Angel (konkretní místo upřesníme). Kdo má 
zájem, ať za námi přijde :-) těšíme se.

8. Rodičovské kavárny
První kavárna v tomto šk. roce je na téma “Matematika prof. Hejného” a koná se 12.10.2016. O toto 
téma je velký zájem, a tak určitě toto téma zopakujeme ve 2. pololetí.
Další kavárny pro vás připravujeme. Pokud máte téma, které vás zajímá a rozhodně by zajímalo i 
ostatní, neváhejte a napište nám.

9. Projekt MAP
Spolek Angel se aktivně zapojil do projektu MAP Praha 12 (Místní akční plán rozvoje vzdělávání v 
Praze 12), jsme členy pracovní skupiny a účastníme se jejích zasedání. Více informací na http://
praha12.cz/map-praha-12/d-49094. Doufáme, že tato aktivita nám zajistí mít vždy včas potřebné 
informace a novinky z oblasti vzdělávání v rámci městské části a zároveň nám umožní ovlivňovat 
jeho rozvoj a směřování.

10. Stravovací komise
Stravovací komise se schází každé 2 měsíce. I nadále pokračují ve spolupráci se žákovským 
parlamentem a každý měsíc se uskuteční ochutnávka, jak dospělých, tak dětí. Výsledky najdete vždy 
na webových stránkách.
Dále připomínáme možnost využití lednice (u recepce hl. budovy), kterou mohou využít děti, které 
mají dietu a nosí si jídlo s sebou.

11. Diskuze
Úklid - rodiče vidí problém v úklidu tříd, chodeb i tělocvičen. Škola momentálně pořídila stroj na 
vytírání chodeb a tělocvičen, který se bude používat pro úklid v přízemí školy. Věří tak, že se vše 
zlepší. V případě připomínek k úklidu nebo dotazů se obracejte na Janu Karlíkovou - 
karlikova@zsangel.cz.
Koloběžky na budově Rakovského - není možné je parkovat ve vstupním prostoru vchodových dveří, 
ale je možné je složené uložit do uzamykatelných žákovských skříněk.

zapsala: Alice Škvárová


