
Spolek Angel, Angelovova 3183, Praha 12

Zápis z členské schůze Spolku Angel
konané 12.10.2015
__________________________________________________________
přítomni: 34 členů

1. Shrnutí předešlého roku: akce a aktivity, hospodaření
• všichni přítomní obdrželi vyúčtování šk. r 2014/15 a návrh rozpočtu na šk rok 2015/16
• rekapitulace - zahradní slavnost, S.K.L.E.N.Í.K, webové stránky, nová recepce, pítka ve šk. 

družině a na Mladence

2. Návrhy akcí a aktivit na šk. rok 2015/16 z řad členů - schválení a rozdělení kompetencí

MŠ - nový herní prvek Pes MIDI prolézačka na zahradu pro nejmenší ve výši 37.000 Kč 
Hlasování:
Souhlasíte s nákupem herního prvku pro MŠ v celkové hodnotě 37.000 Kč?
Pro: 34 členů Proti: 0 Zdrželi: 0

   Odpovídá: třídní důvěrníci MŠ a Jana Karlíková

   Konverzační soutěž z AJ - odměny pro žáky, organizuje pí. uč. Špačková v max. výši 5.000 Kč
   Hlasování:
   Souhlasíte s příspěvkěm v max. výši 5.000 Kč na odměny pro žáky za konverzační soutěž?
   Pro: 33 členů Proti: 0 Zdrželi: 1
   Odpovídá: pí. Špačková

   Lavičky k šatním skříňkám v přízemí - děti si budou moci odložit své svršky a sednout si, 21ks,    
   2.153 Kč/ks, v celkové výši 42.513 Kč.
   Hlasování:
   Souhlasíte s nákupem 21 ks laviček k šatním skříňkám?   
   Pro: 34 členů Proti: 0 Zdrželi: 0
   Odpovídá: Jana Karlíková

   Ping pong stoly - 2ks a bezpečný polyuretanový povrch kolem stolů  v celkové výši 80.000 Kč -  
   instalace ve vnitřním atriu pro možnost využití o přestávkách a volných hodinách, vybavení (pálky a 
   míčky vlastní).
   Hlasování:  
   Souhlasíte s instalací 2ks pingpong stolů?
   Pro: 9 Proti: 21 Zdrželi: 4
   Souhlasíte s instalací 1ks pingpong stolu?
   Pro: 18 Proti: 12 Zdrželi: 4
   Výsledek hlasování: instalace 1ks pingpong stolu a po zjištění jak bude dětmi oblíbena se může 
   další kus stolu přidat. Náklady se poníží na polovinu tj. 40.000 Kč.
   Odpovídá: Jana Karlíková
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   Vitrína na školní trofeje pro prezentaci školy, dřevěná, prosklená s dvířky, umístění nad sedačky v 
   recepci v max. výši 30.000 Kč
   Hlasování:
   Souhlasíte s výrobou vitríny a umístěním v recepci?
   Pro: 33 Proti: 1 Zdrželi: 0
   Odpovídá: Markéta Popelková a Jana Karlíková

   Stojany na kola u vchodu hl. budovy ZŠ, 2ks, 3.100 Kč/ks, odpovědnost za odložená kola je na 
   žácích, potažmo rodičích, škola nemůže odpovídat za jakékoliv ztráty
   Hlasování:
   Souhlasíte s instalací 2ks stojanů na kola v celkové výši 6.200 Kč?
   Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi: 0
   Odpovídá: Šárka Lukešová

   Lednice pro děti s dietou a zásobník na papírové ubrousky ve šk. jídelně - děti s dietou nemají 
   možnost se stravovat v jídelně, nosí si oběd sebou a mají ho nechlazený v krabičce ve třídě. 
   Lednice by byla přístupná pouze pro tyto děti, nyní cca 8 dětí. Lze poskytnout pouze dětem, kteří 
   mají nařízenou dietu lékařem! 
   Levnější varianta lednice max 35.000 Kč, dražší varianta lednice (zamykatelné boxy pro 15-20dětí)
   cca 50.000 Kč.
   Hlasování:
   Souhlasíte s pořízením levnější varianty lednice tj. max 35.000 Kč?
   Pro: 24 Proti: 5 Zdrželi: 5  
   Souhlasíte s pořízením dražší varianty lednice tj. max 50.000 Kč?
   Pro: 5 Proti 24 Zdrželi: 5
   Souhlasíte s pořízením zásobníku na papírové ubrousky?
   Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi: 0
   Výsledek hlasování: pořízení levnější varianty lednice a zásobník na papírové ubrousky
   Odpovídá: Alena Pexídrová, Jana Karlíková

   Mladenka - vybavení zahrady a družiny herními prvky (míče, hry apod.) v max. výši 40.000,-
   Hlasování:
   Souhlasíte s poskytnutím max 40.000 Kč na vybavení zahrady a družiny herními prvky v objektu 
   Mladenka?
   Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi: 0
   Odpovídá: Linda Povolná a pí. Křůpalová - zjistí potřeby, Alena Pexídrová - nabídka her

   Mladenka - nádoby na recyklaci v max. výši 2.000 Kč - na každé patro budou umístěny nádoby na 
   recyklaci
   Hlasování:
   Souhlasíte s nákupem nádob na recyklaci pro potřeby tříd v objektu Mladenka?
   Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi: 0
   Odpovídá: Linda Povolná



   Mladenka - třída 1. E byla během prázdnin vytopena, je nově vymalovaná, škola zajistí nejnutnější 
   (lavice, skříňky, koberec), chybí hry a jakákoliv výzdoba - navrhujeme pomoci s částkou 15.000 Kč
   Hlasování:
   Souhlasíte s částkou 15.000 Kč jako pomoc na dovybavení vytopené třídy v objektu Mladenka?
   Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi: 0
   Odpovídá: tř. učitelka 1.E podá návrh nákupu her a doplňků Janě  Karlíkové, po následeném 
   schválení ze strany školy se nákup uskuteční.

   Komunitní centrum - vybavení venkovního atria - zde je prostor, který je možné využívat, ale působí 
   velmi neutěšeně. Padl návrh na vypsání architektonické soutěže u studentů architektury. 
   Paní Komorousová zjistí, co a jak je potřeba  pro to zajistit.

   Skříňky pro 8.C - návrh na pořízení kovových skříněk ve výši 18.500 Kč byl zamítnut. Je potřeba  
   zjistit stav skříněk na 2. stupni a řešit koncepčně.

   Mozaika a Zahradní slavnost - tradiční akce pro žáky naší školy - náklady ve výši 100.000,-. 
   Věříme, že MČ nám poskytne opět grant ve výši 40.000,-.
   V lednu bude sestaven organizační výbor Zahradní slavnosti z řad rodičů, a proto prosíme všechny 
   kdo se chtějí podílet na organizaci, ať již teď píší na e-mailovou adresu spolku.
   Hlasování:
   Souhlasíte s náklady na Mozaiku a Zahradní slavnost?
   Pro: 34 Proti: 0 Zdrželi: 0
   Odpovídá: Markéta Popelková, Martina Malá a výbor Zahradní slavnosti

3. Darovací smlouvy

Vzory darovacích smluv jsou k dispozici na webových stránkách školy
http://zsangel.cz/rodice/spolek-angel/dokumenty-ke-stazeni/darovaci-smlouvy
Darovací smlouvy shromažďuje za třídu třídní důvěrník, ten pak hromadně předá A. Škvárové s 
označením třídy.
Platby za sourozence je možné hradit najednou.
Jako dar nelze uplatnit poplatek na bilingvní program.

4. Stravovací komise 

Opět probíhají každý měsíc ochutnávky, kterých se po nahlášení Báře LeBlanc, můžete účastnit. 
Zhodnocení ochutnávek je vždy zveřejněno na webových stránkách školy
http://zsangel.cz/rodice/spolek-angel/stravovaci-komise
Elektronické objednávání obědů je funkční od září 2015.
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5. Diskuze

Platba pracovních sešitů 
- na schůzi spolku vznikla diskuse ohledně pracovních sešitů, někteří z rodičů tvrdili, že hradí 

pracovní sešity. Po zjištění všech informací od třídních učitelů a od dalších rodičů bylo zjištěno, že 
rodiče neplatí žádné pracovní sešity (jsou součástí učebnice a hradí je škola), ale hradili sešity na 
psaní - linkované, bez linek (třídní učitel většinou zajišťuje jejich nákup hromadně, aby děti měly 
stejné sešity).

Sedací vaky
- Šárka Lukešová nabídla zvýhodněnou cenu pro ZŠ a MŠ Angel na sedací vaky - po zjištění potřeb 
v jednotlivých třídách a komunitním projednáme možnosti financování.

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


