
 
 
 
 

 
 

 
Zápis z členské schůze Spolku Angel konané dne 7.10.2020 
 
Přítomno: 39 osob, z toho 31 členů spolku + 1x plná moc (80% platných hlasů členů spolku) 
 

 
Členská schůze byla konána za mimořádných okolností (nouzový stav vyhlášený vládou ČR) 
pomocí online přenosu, přítomní členové se registrovali do online formuláře pomocí 
vstupního hesla a své hlasy odevzdávali v tomto formuláři. Formulář je přílohou tohoto zápisu. 
Konání schůze v této podobě umožnil z. č. 191/2020 §18 a §19. 
 
 
Program: 
 

1. Prezence 
Prezence členů byla provedena pomocí formuláře, do kterého se každý člen zaregistroval 
heslem a pod svým jménem a e-mailem. 
 

2. Zhodnocení minulého období 
Minulý školní rok poznamenala karanténní opatření v průběhu druhého pololetí, nebylo tedy 
možné realizovat všechny naplánované akce, zejména Zahradní slavnost a Mozaiku. Taktéž 
byly zrušeny plánované rodičovské kavárny, jarmarky a akce v MŠ v druhém pololetí. 
Investiční plány byly dodrženy, byl aktualizován školní web, pořízeny sluneční clony na zahrady 
Mladenovova, MŠ i ŠD. V prvním pololetí byla realizována malba na fasádu školní budovy, 
pořízeno sportovní vybavení do školní tělocvičny a v průběhu karantény zrekonstruovány tři 
šatny u tělocvičen. 
Do dalšího období jsou přesunuty akce: realizace pítka Mladenovova (škola stále řeší přívod 
vody a materiál pítka) 
 

3. Volba nových členů výkonného výboru 
Z vedení spolku odcházejí Alice Škvárová a Andrea Melzerová po skončení jejich volebního 
období. 
Za nové členy výkonného výboru jsou navrženy: 
 
Želmíra Vlčková, nar. 19.12.1976, bytem U Klubovny 911, 156 00 Praha 5 
 
Hlasování: Želmíra Vlčková byla 100% přítomných hlasů přijata za člena výkonného výboru 
 
Kristýna Hrůzová, nar. 1.9.1991 , bytem Pejevové 3417/4, 143 00 Praha 4 
 
Hlasování: Kristýna Hrůzová byla 100% přítomných hlasů přijata za člena výkonného výboru 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

4. Rozpočet pro školní rok 2020/21 
Návrh rozpočtu obdrželi členové spolku předem, společně s pozvánkou na konání členské 
schůze. 
Detaily: 

- Pokračuje projekt webové stránky, v tomto roce nový design  
- Dovybavení školy IT technikou – pro 1. a 2. stupeň v budovách Mladenovova a 

Angelovova, pro 12 tříd (dataprojektory, plátna a ozvučení) 
- Pískoviště ŠD  
- Venkovní třídy - jsou využívány a pokračujeme v projektu společně se školou 
- Gymnastické náčiní RinoGym, 3 sady: hlavní budova, Mladenka, Rakovského – 

umístění na chodbě před třídami. Náčiní lze použít i ve venkovních podmínkách. 
- Desinfekce – děti si musí desinfikovat ruce (nejen) při vstupu do školy, nakupujeme 

desinfekční gely české výroby šetrné k pokožce, spotřeba gelů je poměrně vysoká. 
- Atrium KC – revitalizace venkovního prostoru a zastřešení tak, aby bylo možno ho 

třídami využívat v jakémkoliv počasí. 
- Akce MŠ – plán realizovat pouze vybrané akce 
- Vybavení MŠ vlastní tiskárnou 

 
Hlasování: návrh rozpočtu byl přijat 100% přítomných hlasů 
 

5. Změna stanov Spolku Angel 
Změna stanov umožní konání členské schůze pomocí technických prostředků, tedy např. 
online přenosem, v případě mimořádných situací. 
Změna stanov se týká části VI. Orgány spolku, bude vložen nový odstavec č. 6.5. ve znění: 
 

6.5. V případě znemožnění nebo znesnadnění konání členské schůze spolku prezenční formou 
má výkonný výbor spolku právo svolat a konat členskou schůzi v písemné formě nebo s 
využitím technických prostředků. Tyto změněné podmínky musí být členům spolku oznámeny 
v předstihu před rozhodováním, nejpozději 15 dní před termínem konání členské schůze. Dále 
musí být zajištěna a ověřena identita účastníků členské schůze a zápis o způsobu ověření 
zahrnut do zápisu z jednání členské schůze.  
 
Hlasování: změna stanov byla přijata 100% přítomných hlasů 
 

6. Darovací smlouvy 
Termín pro odevzdání darovacím smluv a předání vybraných darů probíhá do konce října dle 
individuální dohody s pí. Vlčkovou nebo pí. Šarovskou na mailu spolekangel@gmail.com. 
 

7. Diskuse 
- Členové byli dotázáni, zda by měli zájem o konání RK formou online přenosů 
- RK na téma Matematika prof. Hejného se uskuteční, jakmile bude možná prezenční 

forma 
 
Zapsala Andrea Melzerová dne 7.10.2020 
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