
Spolek Angel, Angelovova 3183, Praha 12

Zápis z členské schůze Spolku Angel
konané 8.1.2014
__________________________________________________________
přítomni: 27 členů

1. Shrnutí předešlého čtvrtletí a jejich průběh a nové projekty
• kopírování 4-6/2014 - uhrazeno, 
• odpolení hlídání 5-6/2014 - uhrazeno, 
• sedací sety do pater školy II. stupně - uhrazeno a hojně využíváné,
• webové stránky školy - v procesu - grafický návrh je odsouhlasen, předpokládaný termín spuštění 

je 1.2.2015
• stánek na Sofijském nám. - kreativní dílny - úspěšné v předvánočním období, opakování před 

Velikonocemi
• sjednocení výtvarných děl na chodbách - I.etapa dokončena, bude se pokračovat
• malby na asfalt před budovou školy - jaro 2015 II. etapa - zažádáno u MÚ o mimořádný příspěvěk-

dar
• projekt MÚ Bezpečně do škol - retardér
• nová recepce - financuje škola, s projektem pomůže paní Linda Povolná (interier designer)

2. Přehled členských příspěvků a darů, darovací smlouvy
1-3. třídy - evidence  A. Škvárová + darovací smlouvy
4-9. třídy - evidence M. Malá

Předány podesané smlouvy přítomným tř. důvěrníkům k navrácení ve třídách.

3. Mozaika a zahradní slavnost - termíny
V prosinci byly předloženy dokumenty ke schválení na nový grant pro letošní Mozaiku. V loňském šk. 
roce jsme obdrželi od MÚ Prahy 12 dar ve výši Kč 20.000,-.
I letos jsme požádali o 2 granty.

Termín konání Zahradní slavnosti : středa 17.6.2015

Hlavní koordinátor Zahradní slavnosti je Markéta Popelková, nicméně tímto žádáme o dobrovolníky, 
kteří pomohou Markétě v organizaci celé slavnosti - stánky, akce a celková příprava. Nově máme k 
dispozici během slavnosti i sportovní hřiště.

Termín konání Mozaiky: čtvrtek 25.6.2015

Hlavní koordinátor Mozaiky je škola.
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4. Oznámení: šatní skříňky, vandalství, recepce, kamerový systém

Šatní skříňky
Dítě dostane při nástupu do školy svoji skříňku, která mu zůstává po celou dobu školní docházky. Je 
to z jednoho prostého důvodu, když dítě ví, že danou věc bude mít několik let, tak je zde předpoklad, 
že si ji nebude sám ničit. Úspěšnost je velmi dobrá. Bohužel se vždy objeví jeden až dva případy, kdy 
se někdo z ostatních dětí úspěšně dostal do skříňky jiného dítěte, což je z důvodu nekvalitních 
zámků. Většinou  jsou důvodem levné a obyčejné zámky, které mají bohužel sériové klíče - jeden klíč 
může pasovat do několika zámků!
Doporučujeme kvalitní zámky na kódy!
Vandalství
Nové sedací sety na chodbách II. stupně se velmi osvědčily. Děti je o přestávkách hojně využívají. 
Bohužel došlo již k vandalství. Žák vyryl do desky obrazec, byl však přistižen, a protože jsme si jasně 
odsouhlasili, že nebudeme tolerovat vandalství v žádném ohledu, rodiče daného žáka uhradí novou 
desku (cca Kč 1700,-) v lednu 2015.
Recepce
Znovu připomínáme bezpečnostní opatření školy vzhledem k incidentu, který se stal ve Žďáru. 
Všichni rodiče žáků obdrželi kartičky ke vstupu. Prosíme všechny o spolupráci, jde o bezpečnost 
našich dětí.
Kamerový systém
Nedochází k žádné trestné činnosti, a proto se řešení odložilo.

5. Nové aktivity - hlasování

Fotbalové hřiště v MŠ
Na minulé členské schůzi jsme si odhlasovali, že budeme poskytovat finanční pomoc i školce. Aktivní 
rodiče z mateřské školky uspořádali Vánoční jarmark s cílem vybrat finanční obnost na fotbalové 
hřiště v MŠ. Akce byla úspěšná, vybrali bezmála Kč 20.000,-.
Částku 100.000,- zafinancuje škola, Spolek Angel přispěje částkou max. Kč 86.000,- včetně 
vybraných peněz na jarmarku - návrh.
Hlasování:
Souhlasíte s příspěvkem na vybudování fotbalového hřiště v MŠ ve výši max. Kč 86.000,- ?
Pro:  23 členů, Proti: 0, Zdrželi: 4 členi

Komunitní centrum - venkovní vybavení
V atriu u komunitního centra se ruší skluzavka z bezpečnostních důvodů. Aby děti mohly trávit pěkné 
dny venku, tak je třeba umístit stoly a židle pro venkovní použití. Navrhujeme investici ve výši Kč 
10.000,-.
Hlasování:
Souhlasíte s příspěvkem ve výši Kč. 10.000,- na venkovní vybavení komunitního centra?
Pro: 23 členů, Proti: 0, Zdrželi: 4 členi
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Zahradní slavnost a Mozaika
V letošním šk. roce tyto 2 akce rozdělíme a každá bude mít svůj den. Na Mozaiku i Zahradní slavnost 
žádáme o grant od MÚ Praha 12. Vzhledem k nákladům v loňském roce navrhujeme částku Kč 
45.000.-.
Hlasování:
Souhlasíte s příspěvkem ve výši Kč 45.000,- na Zahradní slavnost a Mozaiku?
Pro: 23 členů, Proti: 0, Zdrželi: 4

Pítka - 3ks - hřiště, družina hl. budova a Mladenka
Využívání pítka se osvědčilo v MŠ, a tak navrhujeme umístit pítka na sportovní hřiště, venkovní 
prostor družiny na hl. budově a zahradu Mladenka.
Hlasování:
Souhlasíte s investicí na vybudování 3ks pítek na 3 uvedená místa?
Pro: 22 členů, Proti: 0, Zdrželi: 0 

Týpí - nebylo odsouhlaseno, návrh p. Soukupa na zapůjčení a vyzkoušení v praxi.

6. Stravovací komise
Výsledky dotazníku o stravování - viz příloha
Ustavující listina - viz příloha

Požadavky rodičů Skutečnosti zjištěné na schůzce
KONTROLA
Systematická a dlouhodobá kontrola kvality jídla ve 
školní jídelně ze strany stravovací komise

- Kvalita jídla se cca od poloviny října výrazně zlepšila
- Vedení školní jídelny kontrolu vítá, ideálně mezi 10:45-11:45
- Údajně jednotlivé ochutnávky musejí provádět min. 3 členové 
strav. komise společně

KONVENIENCE
Minimální používání konveniencí 
(tzv. polotovarů), maximum základních surovin ve 
školní jídelně

 - Z polotovarů se připravují moučníky, housk. a bram. knedlíky, 
používá se mražený polotovar na smažený sýr (bram. kaše Z 
prášku se nyní Z jídelníčku vynechává a nahrazuje 
šťouchanými brambory)
- Dle Vedení šk. jídelny nejsou používány žádné jiné 
konvenience (tj. žádné sušené ani mražené polotovary na 
výrobu polévek, omáček, jíšky atd.)

PITÍ
Pitný režim postavený na čisté vodě

  - Rodiče doporučují pouze vodu, čaj (slaz. i neslaz.), 100% 
džusy ředěné napůl vodou, mléko, příp. kakao

ODHLÁŠENÍ OBĚDA 
Možnost odhlášení oběda ráno v den, kdy dítě 
onemocní

 - Legálně možno pouze ráno tzv. burzou obědů, kterou 
současný systém neumožňuje
 - Nový systém, který škola plánuje koupit v roce 2015, by 
burzu obědů měl umožňovat

ONLINE OBJEDNÁVÁNÍ A FINANCE
Objednávání jídla a přehled o financích online přes 
internet

- Rodiče si přejí objednávat volby obědů 2 a 3 online
- Rodiče si přejí mít online přehled o saldu svých financí 
poukázaných šk. jídelně a případné vratky přebytků i 
vícekrát než jednou ročně
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Požadavky rodičů Skutečnosti zjištěné na schůzce

DONESENÉ OBĚDY
Možnost uložit do lednice a ohřát (dietní) jídlo přinesené 
z domova

- Možnost ohřát dietní jídlo přinesené z domova funguje od 
1.9.2014
- Možnost uložení do lednice je v řešení 
- Jakékoli dítě ze školy si ve školní jídelně může sníst oběd 
přinesený z domova

MOTIVACE DĚTÍ
Pozitivní motivace dětí k racionálnímu stravování (např. 
motivační soutěže, usměvavé kuchařky, vedoucí při 
obědě mezi dětmi zjišťuje spokojenost, vysvětluje)

- Negativní "stádní efekt" děti velmi ovlivňuje (spolužáci nejí 
polévku, tak já ji taky nemůžu jíst, protože bych se ztrapnil)
- Jeho dopad může mírnit pouze součinnost pracovníků 
jídelny, dozoru v jídelně, asistentek nižších ročníků, 
žákovského parlamentu a rodičů

DOPOLEDNÍ SVAČINY
Možnost objednávání racionálních dopledních svačin 
(domácí sendviče, ovoce, zelenina, jogurt, musli)

- Zdá se, že cca 40% rodičů jeví zájem o racionální 
dopolední svačiny připravované jídelnou
- Cena svačiny odhadnuta na cca 15-20 Kč

KOMUNIKACE JÍDELNY A RODIČŮ
Vstřícnější a aktivnější komunikace jídelny vůči rodičům

- Rodiče si přejí větší informovanost; mnoho negativních 
postojů rodičů vůči jídelně se zdá být zapříčiněných malou 
informovaností/fámami

BUFET
Obecně zdravější a nutričně hodnotnější sortiment v 
bufetu

- Bufet zajišťován externím provozovatelem
- Na žádost vedení školy již staženy nejvíce nezdravé 
cukrovinky

AUTOMATY
Zrušení nápojových automatů, nebo odstranění 
nevhodných nápojů v nich

- Kontrakt na automaty nepředstavuje pro školy výraznou 
příjmovou položku

Z obsahu všech dokumentů bychom chtěli zdůraznit několik bodů relevantních zejména pro rodiče:
- Kvalita obědů se od počátku listopadu výrazně zlepšila, jídelna se snaží a děti se zdají být 
spokojenější
- Strav. komise zastupuje zájmy rodičů, proto své případné komentáře, podněty a připomínky 
(prosíme POUZE SLUŠNÉ A KONSTRUKTIVNÍ) směřujte na rodice.sobe@gmail.com. 
- Stravovací komise nyní pracuje na návrhu systému kontroly kvality jídla ve školní jídelně, úpravu 
nabídky pití dle doporučení rodičů a racionálnějším sortimentu potravin v bufetu 
- Prosíme, abyste varianty oběda (1, 2 nebo 3) objednávali včas, tzn. týden před začátkem měsíce, a 
to SPOLEČNĚ  s dětmi, aby byla reálná šance, že dítěti volba bude vyhovovat a oběd sní.
- Další schůzka stravovací komise s vedením školy a jídelny je plánována na 27. leden 2015.

7. Diskuze
Nový grant vyhlášený MÚ Praha 12 Bezpečně do škol - posílejte svoje návrhy na e-mailovou adresu 
spolekangel@gmail.com

Žádáme všechny rodiče o zasílání konstruktivních nápadů ke zlepšení výuky a prostoru pro 
děti v MŠ, hl. budově ZŠ a budově Mladenka na mail spolekangel@gmail.com.

Zapsala:
Alice Škvárová
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