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Zápis ze schůze Spolku Angel 8.1.2018
Přítomno: 31 členů (61% z celkového počtu členů)
________________________________________________________________________________

1. Prezence 
Následující termín schůze Spolku Angel:
9.5.2018

2. Koncepce ICT
• představila pí ředitelka, poděkovala za mimořádný dar spolku
• škola plánuje ICT integrovat do výuky většiny předmětů
• v souladu se školním vzdělávacím programem bude od září 2017 představen nový předmět/obor 

Robotika (pro 2. stupeň)
• od 2. pololetí 2017/18 bude Robotika nabízena jako kroužek v rámci KC
• jedním z cílů je zvýšení atraktivity školy
• ke koncepci nebyly vzneseny žádné námitky

3. Darovací smlouvy
• důvěrníkům byly rozdány seznamy zaplacených darů za jejich třídy
• ti, kteří zaplatili dar spolku až v letošním roce (leden 2018) mohou svůj dar uplatnit až v daňovém 

přiznání za rok 2018, tj. za rok

4. Hospodaření
• prezentován stav jednotlivých položek rozpočtu, mimo jiné:
• aktualizace a podpora administrace webu
• zakoupen nový reproduktor do tělocvičen, lze ho využít i třídami
• vysázeny nové stromy a keře na zahradě ŠD
• dovybaveny místnosti ŠD na Mladence, Rakovského i hl. budově 
• financování odměn žákům v soutěžích v 1. pololetí
• MŠ - proběhly 4 akce a divadélko, bilance v MŠ je kladná díky úspěšnému Jarmarku
• důvěrník přípravky požádal o mimořádnou investici do Logico Piccolo, hra je k dispozici ve škole, 

investice není třeba

5. Zahradní slavnost 2018
• téma ZS bude Vivat republika! (100 let od založení ČR)
• je potřeba složit tým, který ZS připraví
• první schůzka týmu bude svolána po jarních prázdninách
• do týmu hledáme ještě 2 lidi, prosíme, oslovte rodiče na tř. schůzkách
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6. Rodičovská kavárna
• nejbližší RK je plánována na 14.2.18 na téma Víceletá gymnázia ano či ne
• návrhy na další RK: kyberšikana, závislosti, puberta, metodika výuky AJ v bilingvních třídách
• jedno z témat bude použito na RK, která proběhne na jaře
• i zde hledáme pomocníky pro organizaci RK, prosím, poptejte ve svých třídách

7. Dotazník
• představen nový projekt průzkumu spokojenosti rodičů a žáků, který proběhne formou online 

dotazníku do konce školního roku
• byl sestaven přípravný tým, který pracuje na upřesnění zadání a zpracování otázek dle zadání 

školy

8. Budoucí 3. třídy 
• informace k asistentů na na příští šk. rok - zjistěte zájem ve svých třídách. Prosíme o informaci 

jak jste se ve třídách rozhodli. Platba proběhne následně v květnu 2018.

zapsala: Andrea Melzerová


