
 

Zápis z členské schůze Spolku Angel 

konané dne 18. 5. 2022 

 
Přítomno 31 osob, z toho 31 členů spolku z čehož 3 v zastoupení na základě plné moci. 

 

Členská schůze byla konána prostřednictvím online přenosu. Přítomní členové se registrovali do dvou 

online formulářů: do prvního formuláře pro prezenci a následně do druhého formuláře pro hlasování 

pomocí vstupního hesla. Výsledky hlasování jsou zveřejněny v bodu 12 tohoto zápisu. 

 

Program: 
1. Prezence 

Prezence členů proběhla prostřednictvím on-line formuláře. 

2. Stav financí 

 Zůstatek na BÚ 

• 865 609 Kč  

• Výše částky je ovlivněna rezervou z minulých let 

 Zůstatek v pokladně 

•  10 900 Kč 

 

3. Výběr darů 

V letošním školním roce se nám podařilo vybrat formou darů vyšší částku, než jsme plánovali 

v rozpočtu, za což velmi děkujeme důvěrníkům, kteří mají s výběrem administrativní práci, ale 

samozřejmě rodičům, kteří svým darem přispívají na zvelebování prostředí.  

4. Čerpání rozpočtu 

Postupně realizujeme všechny položky plánované na letošní školní rok 

• Školka 

1. Instalován herní prvek Hasova 

2. Nakoupeny odrážedla na obě budovy 

3. Stánek a reprák na budovu Angelovova 

4. Příspěvky na školkové akce pořádaných rodiči typu Štrúdlování, 

Lampionový průvod, Mikuláš, dětský den 

5. Divadla a jiné kulturní akce 

• Družina 

1. Herní prvky na zahradě Mladenovova a Angelovova 

2. Lavičky na zahradě Angelovova 

3. Hry do družiny 



4. Vánoční a velikonoční jarmark – příspěvek na materiál 

• Škola 

1. Nové schodiště v KC 

2. Tisk a kopírování 

3. Dezinfekční gely 

4. Akce Zlepšovák – stolní fotbal, hudební nástroje, knihobudky, hodiny 

v jídelně. Ještě plánujeme dokoupit venkovní ping-pongový stůl a 

pomůcky na chemii. 

V rámci akce Zlepšovák jsme objednali Papíromat a jedna s maminek 

zajistila pro celou školu tašky na tříděný odpad. 

  

5. Zahradní slavnost 

 Termín: 23. 6. 2022 15:00 – 18:00 

 Program na pódiu:  

• Vystoupení skupin a dětí 

• Rozhovory se sportovními kluby 

• Soutěž Angel má talent – organizují děti 

 Sportovní stanoviště: 

• Děti si budou moci vyzkoušet různé sporty 

• Budou zajištěna přímo sportovními kluby – rodiče se mohou také doptat na to, co je 

zajímá 

• Prvních 500 dětí za splnění úkolů získává odměnu 

• Všichni jsou zařazeni do závěrečného slosování 

 Dotace: 

• Získali jsme dotaci na akci od MČ ve výši 10 000 Kč  

Pomoc dětí a rodičů: 

• V dopoledních hodinách - příprava stanovišť, lavice pro diváky,… 

• V průběhu akce: 

o Pomoc na stanovištích,  

o Malování na obličej, zdobení vlasů, vydávání odměn za splnění úkolů 

o Pomoc v kavárně 

• Od 18 hodin- úklid areálu – hodí se zejména tatínci – odnos lavic a stolů 

• Možnost zajištění cen do slosování nebo jako součást odměny pro prvních 500 

účastníků 

• Bábovka, perníčky či jiné dobroty do kavárny 

Výroba vlastních triček Angel 

• Schválena výroba triček s vlastním logem, která budou prodávána na akci Zahradní 

slavnost v rozsahu 100 ks. Hlasovalo 29 osob, 27 pro, 2 proti. 

  

6. Doplnění knihobudek – akce Nesysli 

• Na základě podnětu dětí v akci Zlepšovák jsme zakoupili 2 knihobudky.  

• Vyhlašujeme akci Nesysli – věnuj knihu – máte doma „povinnou literaturu“, anglické 

knihy či knihy pro mladší děti, které již nevyužijete?  



• Přineste je na hlavní budovu dne 8. 6. (středa) v čase 8:00 - 8:15. Knihy budou 

následně umístěny do 2 knihobudek a budou volně k zapůjčování dětí.  

• Děti se budou o knihobudky starat samy. 

 

7. Rodičovské kavárny 

• Poslední Rodičovská kavárna 24.5. od 20:00 on-line na téma Poruchy pozornosti - 

REGISTRACE 

 

8. Podněty pro příští rok 

• První schůzi v příštím roce bychom rády udělaly osobně, plánujeme úpravu stanov tak, aby 

bylo plně zakomponováno on-line hlasování 

• Dary rodičů zůstanou ve výši 700 Kč/dítě a opět je budeme vybírat hotově. 

• Návrh investic na příští rok k diskuzi: 

• Pódium 

• Lezecká stěna 

• Panely do jídelny (info J. Karlíková – snažíme se získat úhradu od MČ, odhadovaná 

cena před 4 lety byla cca 600 tis.) 

• Posilovací stroje/konstrukce pro přitahování 

• Párty stany 

 

Zapsala: Markéta Šarovská dne 18. 5. 2022 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Nt1gp9g3sGoWqtAf7

