
Spolek Angel, Angelovova 3183, Praha 12

Zápis z členské schůze Spolku Angel
konané 26.5.2014
__________________________________________________________
přítomni: viz prezenční listina

1. Nová struktura - rekapitulace
- zprůhlednění a zefektivnění komunikace mezi rodiči a školou
- v čele spolku je výkonný výbor volený  členy spolku
- byli přijati noví členové spolku z řad třídních důvěrníků
- nové stanovy jsou k dispozici na webu školy, ve složce Spolek Angel, která je aktualizována

2. Registrace do OR
- dle NOZ jsme povinni oficiálně provést změny
- intenzivně na tom pracujeme - změna stanov, které byly v lednu odsouhlaseny, návrh na vklad a 

doplnění všech potřebných dokumentů 
- stále také hledáme právní pomoc z řad rodičů!!! 

3. Aktivity spolku od ledna 2014
- na schůzi jste obdrželi výčet aktivit spolku od ledna 2014 - prosím o předání informací do vašich tříd
- rodiče mohou sledovat také na webu složku Spolek Angel - Aktuality

4. Rozpočet
- obdrželi jste přehled hospodaření spolku 1-6/2014
- předány informace o grantech - v případě, že víte vy nebo někdo z rodičů či vašeho okolí o 

připravovaném grantu, kterého bychom se mohli účastnit, neváhejte a předejte nám informaci

5. Fotografie WC - vandalismus
- zástupci tříd 2. stupně byli informování o velmi špatném stavu toalet na hlavní budově
- zástupci dotčených tříd obdrželi fotografie
- žádáme o společné řešení rodičů, jejich dětí a učitelů

6. Výše příspěvku pro šk. rok 2014/15
- navrhli jsme zvýšení příspěvku od příštího školního roku, tedy 2014/15, na Kč 700,-
- hlasování se účastnili pouze přítomní členové
  počet přítomných členů: 26
  Pro zvýšení příspěvku na Kč 700,-   = 25 členů
  Proti zvýšení příspěvku na Kč 700,- = 0 členů
  Zdržel se hlasování                          = 1 člen
  
  Výsledek hlasování: příspěvek spolku je od šk. roku 2014/15 navýšen na Kč 700,-
  Prosíme o předání informace do tříd.
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7. Webové stránky 
- v polovině května jsme získali přístup do administrace webu školy a naší záložky Spolek Angel
- v současné době je naše složka aktuální
- budeme vás aktuálně informovat o našich aktivitách
- dále je zde nová podsložka Rodiče vítáni, kde najdete zpravodaje EDUin i portálu Rodiče vítáni a 

můžete si přečíst o různých tématech školství
- jsou zde i dokumenty - stanovy, zásady hospodaření, cíle spolku, ale také zápisy ze schůzí (rok 

2014)
- aktuální informace o Zahradní slavnosti i dalších aktivitách Rodiče sobě
- věříme, že to pomůže vám i všem rodičům

8. Zahradní slavnost
- tento rok se akce koná 19. června od 14-17hod
- děti z 1. i 2. stupně  zde najdou různé aktivity- malování na obličej, poradna pleti, hasiči, policie, 

skákací hrad, lukostřelba, hod holinkou skákání v pytlích, výroba placek, bublifuk,  Fit je cool s 
cvičením pro všechny, přetahování lana, skupinová chůze na lyžích, ukázka budoucího kroužku 
Lego, stříkání stříkačkou na cíl a další

- dále proběhne vystoupení: mažoretky, taneční skupina Top Secret, aerobik
- zajištěno zdravé gastro

9. Krokoměry
- proběhla akce s krokoměry - velice úspěšná
- třídy vyplní dotazníky, tak aby se mohly účastnit soutěže
- některé třídy, bohužel, nevrátily zapůjčené krokoměry - prosíme o vrácení

10. Dopolední asistenti v budoucích 3. třídách
- na třídních schůzkách 26.5. dojde k hlasování o dopoledních asistentech ve 3. třídách
- financování asistentů jednotlivých tříd je formou daru od rodičů spolku a Spolek Angel tento dar 

poskytne škole
- prosím o informace od důvěrníků, jak dopadlo hlasování

Zapsala:
Alice Škvárová


