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Zápis ze schůze Spolku Angel 11.5.2017
Přítomno: 23 členů (54% z celkového počtu členů)
________________________________________________________________________________

1. Prezence

2. Rekapitulace a plán činnosti 
• Schůze Spolku Angel - plán pro školní rok 2017/2018 - první schůze ke konci září, další schůze 

vždy týden před třídními schůzkami (leden, květen) - pevné termíny budou oznámeny v září 2017 
- k zaznamenání do kalendářů.

• Rodičovské kavárny - ve školním roce 2016/2017 zrealizovány dvě Rodičovské kavárny - 
Hejného metoda a víceletá gymnázia. Pro školní rok 2017/2018 se plánuje pokračování v 
organizaci tohoto úspěšného konceptu. Rodiče mohou posílat podněty, případně se ujmout 
organizace.

• Stravovací komise - pokračují ochutnávky. Škola se rozhoduje, zda bude usilovat o vyšší certifikát 
Skutečně zdravé školy. Poťouchlá sváča úspěšně funguje na ZŠ Angelovova. Budova 
Mladenovova bohužel nemá vhodné podmínky pro zavedení. Znovu se zkusí otevřít diskuse a 
najít řešení. 

• Příručka pro rodiče - hledá se nejvhodnější podoba, aby vyhovovala škole i rodičům, je 
zvažována online verze ve formě FAQ.

• Klub S.K.L.E.N.Í.K. - není dostatek zájemců, ve šk. roce 2017/2018 zřejmě nebude znovu 
otevřen. Pouze pokud by se zajistil dostatečný počet závazných přihlášek ještě do konce tohoto 
školního roku. Nutná propagace a zjištění zájmu ve třídách skrze třídní důvěrníky - týká se 
především budoucích čtvrťáků a páťáků.

• Zahrada/družina - revitalizace zeleně probíhá, v plánu instalace ping-pongových stolů.              
• Plnění rozpočtu - peníze z nerealizovaných záměrů a rezervy z minulých let budou investovány 

ve školním roce 2017/2018 - vhodná a potřebná investice konzultována s vedením školy - návrh 
modernizace átrií pro využití žáky v době přestávek a mezi vyučováním. Projednat v rámci tříd, 
zjistit případné připomínky. O návrhu se bude hlasovat na zářijové schůzi Spolku. Potřeba 
konzultace architekta - nejlépe pro bono.

3. Zahradní slavnost
20.6.2017 od 15 do 18 hod.
• téma RETRO ANGEL - oslava 30. výročí založení ZŠ Angel
• veškeré info na webu http://www.zsangel.cz/rodice/spolek-angel/zahradni-slavnost
• celoškolní soutěž o putovní pohár a hodnotné výhry pro vítězné třídy v jednotlivých 

kategoriích - pravidla budou zveřejněna na webu školy ve výše uvedeném odkazu
• HLASOVÁNÍ - odměny pro vítězné třídy (3 kategorie) v hodnotě 30.000 Kč - souhlasí: 21, 

nesouhlasí: 0, zdržel se: 1
• výhry: MŠ - Žirafa/Toboga, 1. a 2. stupeň - únikovka/laser game
• občerstvení - široká nabídka zajištěna externí firmou
• stánky a program - stále možnost zařadit vystoupení do programu na hlavním pódiu, stánek s 

dílničkou, prodejem apod.
• PROPAGACE     - potřeba informovat rodiče a děti o novém konceptu a celoškolní soutěži, 

motivovat k účasti a soutěžení
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4. Mateřská škola
• na jaře zařazena úplně nová akce - Vynášení Morany (první jarní den)
• probíhá tradiční financování spotřebního materiálu
• formou ankety mezi rodiči se vybírá hrací prvek na zahradu MŠ

5. Další - cizí jazyk od 6. třídy
• informace o možnostech výběru výuky cizího jazyka či povinně volitelného předmětu od 6. třídy v 

nebilingvním programu

zapsala: Marie Mališková


