
Spolek Angel, Angelovova 3183, Praha 12

Zápis z členské schůze Spolku Angel
konané 9.5.2016
________________________________________________________________________________
přítomno: 26 osob, z toho 22 členů

1. Zhodnocení posledního období 
• stojany na kola u hlavní budovy jsou již instalovány a využívány
• venkovní sedací sety v zahradě na Mladence a ve družině u hl. budovy
• vzhledem k nárůstu bezhotovostních plateb jsme pořídili účetní program Money S3 a laptop

2. Volba nového výkonného výboru 

Na minulé členské schůzi jste byli informováni, že Martina Malá a Markéta Popelková se k 30.6.2016 
vzdávají své funkce ve výkonném výboru Spolku Angel (dále jen VV) z osobních důvodů. Společně 
pracujeme od února 2014, tj. více než 2 roky, kdy jsme spolek převzaly v podobě OSA a převedly do 
této podoby. Za tyto 2 roky se nám podařilo s vaší pomocí spoustu věcí. 
Já, jako další člen VV, bych Martině i Markétě chtěla moc poděkovat za jejich práci ve svém volném 
čase.
Již na minulé schůzi jsme vás vyzvali, kdo má zájem o kandidaturu, nechť píše na mail spolku. 
Bohužel nikdo na tuto výzvu nereagovat a ani nikdo z přítomných nereagoval na výzvu.

VV oslovil 2 dámy a ty kandidaturu přijaly, a tak bych je ráda představila:

Marie Mališková - je zakladatelkou Spolku BOSMA, má 2 děti na 1. stupni, vždy byla aktivním 
rodičem v různých školních iniciativách. Zapojení do výkonného výboru je pro ni přirozeným krokem 
s jasným cílem. Jak sama řekla, ve Spolku Angel se těší na smysluplnou práci, která bude přínosem 
pro naše děti.

Andrea Melzerová - je aktivním členem ve Spolku BOSMA, má 3 děti - MŠ, přípravka a 1. stupeň, 
aktivita ve spolku pro ní není nová a je jen rozšířením její pomoci pro ZŠ a MŠ

Volební období VV dle stanov je na 4 roky - stávající člen Alice Škvárová, je v polovině období a pro 
jednoduchost právních úkonů se tedy volby zúčastnila také, aby bylo volební období pro všechny 
stejné.

Hlasování:
   Souhlasíte, aby Marie Mališková zastávala funkci ve výkonném výboru.
   Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi: 1
   
   Souhlasíte, aby Andrea Melzerová zastávala funkci ve výkonném výboru.
   Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi: 1

   Souhlasíte, aby Alice Škvárová i nadále zastávala funkci ve výkonném výboru.
   Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi: 1
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3. Práva a povinnosti VV

Práva a povinnosti VV se řídí podle § 159 NOZ a člen výkonného výboru spolku je povinen 
vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi a pečlivostí a mimo jiné odpovídá za 
vzniklé škody při výkonu své funkce.
Z toho vyplývá trestně právní odpovědnost, a proto navrhujeme, aby funkce VV a funkce účetní 
spolku byla ohodnocena symbolickou částkou, a to 600 Kč/měsíc/šk.rok/osoba.

Hlasování:
   Souhlasíte s návrhem, aby funkce VV a účetní byla ohodnocena 600 Kč/měsíc/šk.rok/osoba?
   Pro: 21 Proti: 0 Zdrželi: 1

4. Výsledky ankety Logo předměty

Cílem logo předmětů je podpořit budování a upevňování školní komunity mezi žáky, učiteli a 
rodinami. Zároveň posílit vztah a vyjádřit podporu “své” škole.
V anketě hlasovalo 216 osob. 95% respondentů bylo z řad rodičů žáků školy. 85% respondentů se 
vyjádřilo pro podporu logo předmětů s logem školy. Na prvních místech se umístily tyto předměty: 
šňůrka na krk, reflexní prvky, trika/mikiny, USB.
Z diskuze vyplynulo, že tento bod je ještě nutné probrat v jednotlivých třídách.
O konečné podobě se budeme bavit na začátku příštího školního roku, kdy bychom rádi přizvali i 
žáky naší školy, aby se například v projektu vyjádřily jak “ozdobit” trika/mikiny, tak aby je opravdu 
nosily.

5. Výsledky ankety Klub S.K.L.E.N.Í.K.

Cílem této ankety bylo zjistit zájem rodičů a dětí, zda-li by měli zájem navštěvovat klub v odpoledních 
hodinách, když čekají na odpolední vyučování nebo své odpolední aktivity. Klub by měl být určen pro 
děti od 5. do 9. tříd. 
V anketě hlasovalo 123 osob. Nejvíce odpovídali rodiče žáků současných 4. tříd, pak 5. tříd a 6. tříd. 
83% respondentů se vyjádřilo pro zřízení klubu.
Poplatek za využívání klubu bude stanoven v přihlášce a prozatím je stanoven ve výši 600 Kč/šk.rok/
dítě.
Další podmínky a pravidla budou stanoveny v přihlášce, která bude třeba vyplnit do konce června 
2016.

6. Platby pro šk. rok 2016/17

Příspěvky Spolku Angel pro další šk. rok jsou stejné, tedy 700 Kč/šk.rok/dítě. Variabilní symbol obdrží 
na začátku školního roku všichni žáci ZŠ a MŠ.



7. Akce do konce šk. roku

18.5. 2016 Schůzka ohledně Zahradní slavnosti v KC od 17.30h 
- hledáme další dobrovolníky z řad rodičů

9. 6. 2016  Dětský den v MŠ
21.6. 2016 Zahradní slavnost “Ať žijí duchové”
23.6.2016  Mozaika

Na závěr bychom všem aktivním rodičům chtěli velice poděkovat za jejich ochotu, čas a práci, kterou 
s námi vykonávají a pomáhají škole a školce a tím hlavně svým dětem.
Rádi bychom zdůraznili, že aktivity Spolku Angel nejsou samozřejmostí na každé škole!

Přejeme všem krásné a slunečné prázdniny a budeme se na vás těšit v novém složení VV opět v 
září 2016.

zapsala:
Alice Škvárová
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