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Zápis z členské schůze Spolku Angel
konané 11.5.2015
__________________________________________________________
přítomni: 16 členů

1. Představení nových webových stránek
• nové stránky budou spuštěny 25.5.2015
• webové stránky jsou přehledné a nerozděluje ZŠ a MŠ, vše je přehledné a rozdělené do 

jednotlivých sekcí - MŠ, ZŠ, Žáci, Rodiče a Komunitní centrum
• od září 2015 bude také spuštěno objednávání obědů na webových stránkách školy

2. Shrnutí předešlého čtvrtletí a jejich průběh a nové projekty
• nová recepce školy - děkujeme paní Lindě Povolné za návrh designu a paní Tomanové za stavební 

práce a Markétě Popelkové za prvotní nápad - nyní se čeká pouze na správnou barvu sedaček, 
které budou umístěny namísto kovových lavic

• fotbalové hřiště MŠ - realizace do konce května 2015, probíhají přípravy - ZŠ uhradí 100.000 Kč a 
Spolek Angel poskytne dar ve výši 78.636 Kč (max. odhlasovaná částka 86.000,- Kč)

• mříže u hlavního vchodu - bude proveden nový nátěr a hradí škola
• Mozaika a Zahradní slavnost - zažádáno o grant ve výši 45.000,- Kč
• pítka (šk.hřiště, družina, Mladenka) - probíhají přípravné práce
• Týpí -  nákup SA, škola získala grant ve výši 30.000 Kč na podporu výuky v kruhu, motivační 

učebna a zařízení týpí
• rozšíření vchodu na Mladence - bude provedeno během prázdnin, nutný posudek statika

3. Mozaika a zahradní slavnost - termíny
17.6. proběhne Zahradní slavnost - tentokrát zveme nejen děti všech tříd, ale i rodiče a sourozence, 
protože zábava bude zakončena táborákem v podvečerních hodinách.
23.6. proběhne Mozaika a bude součástí projektu Země MY, který zahrnuje modřanské školy. 
25.6. proběhne večerní program a stužkování žáků 9.tříd

Hlavní koordinátor Zahradní slavnosti je Markéta Popelková a tímto žádáme o dobrovolníky, kteří 
pomohou Markétě v organizaci celé slavnosti - stánky, akce a celková příprava. Organizační schůzka 
je 21.5.2015 v 18.30h v budově školy.

4. Návrhy akcí a aktivit na příští šk. rok
• stojany na kola u hl. budovy
• zahrada Mladenka
• místnost pro II.stupeň
• dovybavení átrií ve škole herními prvky
• komunitní centrum

- prosíme zjistěte další konstruktivní návrhy u rodičů na třídních schůzkách
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5. Asistenti ve 3. třídách
Na třídních schůzkách 18.5.2015 se v každé současné 2. třídě bude hlasovat o možnosti asistenta 
ve třídě na příští šk. rok.
Prosíme o zprávu z každé třídy jak hlasování proběhlo.
Financování proběhne formou daru Spolku Angel, a ten pak poskytne dar škole. Vzory darovacích 
smluv budou včas k dispozici. Darovací smlouva slouží jako doklad pro daňové přiznání. Minimální 
částka uplatnění daru je Kč 1.000,-, max. 10% z příjmu.

6. Stravovací komise
• Soutěž o recept - vyhlášení bude oznámeno na Zahradní slavnosti a též bude zaslán mail 

výhercům, již nyní byli pozvání účastníci na prohlídku zázemí kuchyně.
• Ochutnávky v jídelně - probíhají 1x měsíčně a neohlášeně, většinou kolem 11.30h. Barbora 

LeBlanc spravuje seznam zájemců, v případě zájmu je možné ji kontaktovat, vždy rozešle 
informace.

• MUDr. Skalská (rodič a člen Spolku Angel) komunikuje s paní Korytářovou a celým týmem šk. 
jídelny zdravou výživu

• Objednávkový systém - v červnu bude nový systém testovat několik tříd a od září 2015 bude 
objednávkový systém součástí našich nových webových stránek.

• Šk. bufet - od šk. roku 2015/16 bude zrušen
• Svačinky - škola hledá dodavatele, zároveň je možné umístění automatu na dotované mléko 

(spíše pro I. stupeň), z kapacitních důvodů není možno zvládat ve šk. jídelně
• Diety - je nutné zaktualizovat seznam dětí, kteří potřebují dietu a druh

7. Diskuze a informace
Šk. rok 2014/15 končí 26.6.2015, 29. a 30.6. je ředitelský den.
Ve šk. roce 2015/16 bude otevřeno 5 prvních tříd a jedna přípravná třída

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


