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1. Prezence 
Následující termín schůze Spolku Angel:
9.5.2018

2. Zhodnocení minulého období
• Shrnutí uskutečněných výdajů ve školním roce 2017/2018, hlavní položky:

o Mimořádný dar škole na IT vybavení

o MŠ

o Vybavení družiny

o Vybavení MŠ a ZŠ

o Odměny do soutěží pro žáky

• Odložena naplánovaná revitalizace atria, přesouvá se do školního roku 2018/2019

• Podrobnosti k investičního daru – vyžádán detailní rozpis pořízeného vybavení a jeho umístění v rámci 
školy - dodání příští schůzi tj. září 2018

3. Darovací smlouvy – členské příspěvky

• Situace okolo odevzdávání a potvrzování darovacích smluv za rok 2017 byla pro Spolek kapacitně 
neúnosná. Od nového školního roku se zavádějí nová striktní pravidla pro darovací smlouvy za 
příspěvky v roce 2018 (pro školní rok 2018/2019):

o Všechny darovací smlouvy musí být řádně vyplněny a odevzdány do 30. 11. 2018 nejpozději a 
pouze prostřednictvím třídního důvěrníka

4. Darovací smlouvy – asistenti pro třetí ročníky ve školním roce 2018/2019

• platby do 31.5. 2018

• DS nutné odevzdat do 31. 5. 2018

5. Zahradní slavnost 2018

• Veškeré informace na webových stránkách školy

• Opět vyhlášena celoškolní soutěž – vyvrcholení v den konání ZŠ, již teď je možné se zapojit do 
vyhlášených soutěží a sbírat body (třídy i jednotlivci), atraktivní odměny pro třídy (výběr např. jump 
park, laser game, úniková hra, zábavní park…) i jednotlivce (poukázky do jump parku)

• Soutěže  – prosíme a apelujeme na zapojení dětí a vyplnění vědomostního kvízu a příspěvku 
v podobně dobového příběhu do „Paměti Angelu“

• Party stany – pro ZS poptáváme zapůjčení tzv. nůžkových party stanů (s pevnou skládatelnou 
konstrukcí), škola má k dispozici 1, potřebujeme min. 3. Pokud by někdo z rodičů mohl zapůjčit, 
budeme velmi vděční
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• Foto koutek – v rámci ZS plánujeme fotokoutek s dobovými kostýmy a rekvizitami. Opět prosíme 
rodiče, zda by někdo mohl zapůjčit rekvizitu či kostým z období první republiky – prosíme o dodání 
seznamu možných zápůjček za třídu přes třídního důvěrníka

• Potřebujeme dobrovolníky z řad žáků 9. tříd – zjišťujeme motivaci a případné tipy na vhodnou 
nefinanční odměnu 

6. Ostatní

• Pozvánka na seminář MUDr. Marie Skalské „Aby vás stres nestresoval“ – prosíme o pozvání rodičů, 
podrobné informace na webu školy https://www.zsangel.cz/web/aktuality/aby-vas-stres-nestresoval-
seminar-mudr-skalske-3309 

• S.K.L.E.N.I.K – ve školním roce 2018/2019 bude opět možné přihlásit děti do školního klubu – vhodné 
především pro žáky od 4. ročníku výše, kteří již nemohou nebo nechtějí navštěvovat školní družinu.

zapsala: Marie Mališková
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