
Spolek Angel, Angelovova 3183, Praha 12

Zápis z členské schůze Spolku Angel
konané 15.02.2016
________________________________________________________________________________
přítomni: 20 členů

1. Shrnutí akcí, aktivit a hospodaření
• sedací vaky - přípravka 1ks, KC 3ks + náplň; MŠ hradí škola 
• stojany na kola - čekáme jen na povolení z MČ
• nový povrch před školou - MČ přislíbila opravu
• KC atrium - žádost o vypracování architektonického návrhu na Vysoké škole technické v Liberci 

jako ročníková práce - do konce 3/2016 bude sděleno zda VŠT odsouhlasí
• vytopená třída 1.E - z odsouhlaseného rozpočtu byla prozatím zakoupena 1 hra - uzavřít návrhy 

do konce 3/2016
• více viz výdaje (příloha) 

2. Rezignace
• Martina Malá (předseda výkonného výboru)  a Markéta Popelková (hospodář výkonného výboru) 

rezignovaly na své funkce ve výkonném výboru a to ke dni 30.6.2016 z osobních důvodů
• volba nových členů do výkonného výboru bude probíhat na květnové schůzi Spolku Angel (termín 

bude upřesněn)
• pokud máte zájem kandidovat, napište na e-mail: spolekangel@gmail.com

3. Logo předměty
• předložili jsme návrh na výrobu a prodej předmětů s logem školy pro podporu komunity škola-

rodiče-žáci (samolepy na auto, šňůrky na krk, reflexní předměty, trika apod.)
• bylo dohodnuto vytvořit internetový dotazník, aby se mohlo vyjádřit větší procento rodičů i dětí
• výsledky ankety budou předmětem květnové schůze

4. Darovací smlouvy
•    vzory darovacích smluv jsou k dispozici na webových stránkách školy
•    http://zsangel.cz/rodice/spolek-angel/dokumenty-ke-stazeni/darovaci-smlouvy
•    min. částka pro uplatnění daru za zdaňovací období je Kč 1.000,-

5. Zahradní slavnost a Mozaika
• 2 tradiční akce pro žáky naší školy 
• i letos jsme požádali o grant MČ a věříme, že nám pokryje část nákladů
• téma letošní Zahradní slavnosti je “Ať žijí duchové” a termín konání je 21.června 2016
• téma letošní Mozaiky je “Jede král” a termín je 23. června 2016 - tématem jsou 2 velká výročí: 

30. let vzniku školy a narození krále Karla IV. 
• Markéta Popelková nás informovala o stanovištích a atrakcích
• byl sestaven organizační výbor z řad dobrovolníků, který se podílí na organizaci slavnosti

http://zsangel.cz/rodice/spolek-angel/dokumenty-ke-stazeni/darovaci-smlouvy
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• rozpočet Zahradní slavnosti byl navýšen - nový návrh je Kč 75.000,-
Hlasování:
   Souhlasíte s navýšením rozpočtu Zahradní slavnosti na celkových Kč 75.000,- ?
   Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi: 0
   Odpovídá: Markéta Popelková

• rozpočet Mozaiky byl navýšen - nový návrh je Kč 55.000,-
Hlasování:
   Souhlasíte s navýšením rozpočtu Mozaiky na celkových Kč 55.000,- ?
   Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi: 0
   Odpovídá:

6. Mladenka - vybavení zahrady a družiny herními prvky 
• odsouhlaseno v max. výši 40.000,-
• herní prvky budou hrazeny z rozpočtu školy
• budou zakoupeny sedací venkovní soupravy

7. Rodičovské kavárny
• na začátku února proběhla v pořadí již 3. rodičovská kavárna Angel na téma Matematika 

profesora Hejného
• zájem je obrovský a určitě se s tímto tématem vrátíme
• ve II. pololetí chceme uspořádat ještě jednu kavárnu a téma je zatím otevřené
• vaše náměty pište na rodicovskekavarny@gmail.com

8. Stravovací komise
• veškeré zápisy ze schůzek Stravovací komise jsou k dispozici na webu školy
• pravidelně každý měsíc se konají ochutnávky, nově se budou ochutnávek účastnit i děti (vše ve 

spolupráci s žákovským parlamentem)
• Skutečně zdravá škola 
• - naše školní jídelna se účastní tohoto projektu a získala bronzovou plaketu
• - hledá se koordinátor s cílem získat stříbrnou plaketu
• v krátké době bude k dispozici lednice pro dietáře
• NOVĚ - odkládací koš - možnost odložit např. jogurt, banán, jablko, tyčinky apod. kdo nechce, ten 

kdo chce a využije může si naopak z koše vzít = zamezí se plýtvání a odhazování nechtěného
• prosíme, upozorněte své děti, že polévky jsou opravdu chutné, ať alespoň ochutnají
• tácy je nutné vracet do okýnka !!!
• více viz zápis z poslední schůzky Stravovací komise (přílohou)

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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