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Zápis z členské schůze Spolku Angel
konané 4.1.2017
________________________________________________________________________________
Přítomno: 21 členů (50% z celkového počtu členů)

1. Prezence

2. Rekapitulate činnosti září - prosinec 2016

• Školní družina byla vybavena nábytkem a doplňky (skříně, sedáky, sítě na zeď, pěnové puzzle). Do 
jednotlivých družin byly zřízeny telefonní linky, telefonní čísla budou zveřejněna v samostatném 
článku na stránkách školy. Na telefonní čísla není možné zasílat sms zprávy.

• Jarmark v mateřské školce byl historicky nejúspěšnější, na hrací prvky na školkovou zahradu se 
vybrala částka přes 27 tisíc Kč. Všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu akce, a také všem 
nakupujícím, děkujeme.

• V přípravě je projekt s pracovním názvem Příručka pro rodiče. Proběhly první přípravné schůzky, o 
dalších detailech vás budeme informovat.

• Od 9.1.2017 je možné v pilotním provozu objednávat svačiny pro žáky školy. Dodavatelem je 
Poťouchlá sváča. Informaci dostali rodiče přes žákovskou knížku. Plánovaný zkušební provoz je do 
konce ledna, pak bude vyhodnocen. Je možné objednat i jen jednu zkušební svačinu. Plánována je 
také další ochutnávka svačinek v nejbližší době.

• Připravujeme Rodičovskou kavárnu na téma víceletých gymnázií a kariérového poradenství. 
Tentokrát je určena spíše rodičům druhostupňových žáků. Kavárna se uskuteční 18.1. v jídelně 
školy. Přihlášení je stále možné.

• Pracujeme na rozšiřování možností žádostí o granty a dotace. Velké korporace a firmy mohou 
nabízet tuto možnost, proto vyzýváme rodiče, aby nám dali vědět, pokud o takové možnosti vědí či 
přímo mohou zprostředkovat. Jakékoliv další nápady, možnosti, pomoc jsou vítány!

3. Zahradní slavnost

• Představen nový koncept ZS, letošní téma je Retro Angel (vracíme se k oslavám 30ti let od 
založení školy). ZS se bude konat v nových prostorech a představí i několik novinek:

• doba konání byla upravena - ZS se bude konat od 15 do 18 hodin tak, aby rodiče měli šanci se 
připojit k dětem a ZS se stala komunitním setkáním

        Odhlasováno jednomyslně všemi přítomnými.
• plocha před školní družinou (hřiště + přilehlé travnaté plochy) představí centrální pódium s pásmem 

vystoupení žáků školy (kroužky, třídy, jednotlivci) a dále zpoplatněné prodejní stánky:
• prodejní stánky Kč 400,-
• prodejní stánky s dílnou (aktivity pro děti) Kč 200,-
• prodejní stánky žáků ZŠ Kč 100,-

• Pro tuto část hledáme: moderátora/moderátory, nabídky na zajištění pódia, pojízdnou kavárnu
• plocha sportovního hřiště nad školní družinou (oplocené, mimo objekt školy) bude sloužit aktivitám 

pro děti, aktivity zajistí spol. Hrubý sport. Plánována je nová soutěž o putovní pohár pro kolektivy/
třídy a pro jednotlivce soutěž o odznak zdatnosti. Soutěže budou koncipovány pro mladší i starší 
děti, sportovce i nesportovce. Detaily včas zveřejníme.

   Pro tuto část hledáme: nabídku na výrobu putovního poháru, nabídku na výrobu odznáčků.
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• Zakončení ZS hromadným vypuštěním balónků a slavnostním zapálením táboráku. Balonky budou 
zpoplatněny (pokrytí nákladů), buřty s sebou, hudební nástroje taktéž.

Odhlasováno jednomyslně všemi přítomnými.
   Pro tuto část hledáme: nabídku na dodávku balónků plněných heliem.
• Další koordinační schůzka týmu ZS se bude konat 25.1.17 od 18 h. - přidejte se!
   Další podrobnější informace budeme zveřejňovat průběžně.

4. Termíny plánovaných aktivit ve 2. pololetí
• projekt “příručka pro rodiče”
• Rodičovská kavárna 18.1. od 18 h.
• schůzka ZS - 25.1. od 18 h.
• 21.3. Vynášení Morany a Vítání jara v MŠ
• 1.6. Den dětí v MŠ
• ZS + Mozaika - 20.6. a 22.6.

5. Darovací smlouvy
• potvrzené DS odevzdané v termínu do 30.11., byly předány třídním důvěrníkům, budou distribuovat 

na třídních schůzkách
• zbylé DS budou potvrzeny a předány průběžně třídním důvěrníkům
• opravené DS možno odevzdat na recepci školy do 25.1.2017

6. Volba druhého cizího jazyka pro žáky budoucích 6. nebilingvních tříd
• rodiče se musí rozhodnout a podat oficiální žádost do konce května
• na vytvoření jazykové třídy je potřeba určité minimum žáků
• více informací poskytnou třídní učitelé

zapsala: Andrea Melzerová


