
Spolek Angel, Angelovova 3183, Praha 12

Zápis ze schůze Spolku Angel 24.9.2018
Přítomno: 37 osob, z toho 31 členů, usnášeníschopnost: 84%
________________________________________________________________________________

1. Prezence 

2. Organizační informace pro aktuální školní rok 2018/2019
• Přijetí nových členů 

• GDPR  

o platba příspěvků a darů pro aktuální školní rok možná pouze v hotovosti  

o podepsání souhlasů dle GDPR pro stávající členy 

o podepsání souhlasů dle GDPR pro třídní důvěrníky 

o Instrukce pro získání souhlasů od rodičů pro třídní důvěrníky 

• Rodičovská kavárna – pozvánka na první RK v aktuálním školním roce s názvem „Nejsou stejné“ – 
možnost přihlásit se na dva termíny (8. a 15. 10.) zde: https://www.zsangel.cz/web/aktuality/
rodicovska-kavarna-angel-3489  

• Detailní plán aktivit na aktuální školní rok bude předložen ke schválení na příští členské schůzi 

• Hlasování o ukončení členství ve Spolku Angel 

o Členství ve Spolku Angel zaniká z důvodu nečinnosti člena, kdy taková nečinnost trvá a je 
definována nepřítomností člena na 3 po sobě navazujících schůzích a/nebo člen není 
v žádném kontaktu se Spolkem Angel v časové období minimálně 12 měsíců 

▪ Přijato (100 % přítomných členů) 

• Termín příští členské schůze: pondělí 12. listopadu od 18hod 

3. Diskuse 

Podrobnosti k novému nastavení plateb ročních členských příspěvků a darů: 

Vzhledem k tomu, že od května 2018 vstoupilo v platnost Nařízení EP o ochraně osobních údajů (GDPR), činnost Spolku Angel to 
celkem zásadně ovlivňuje, a to hlavně v oblasti získávání finančních prostředků. V minulých letech dostal každý žák svůj variabilní 
symbol, a tím byla jeho platba identifikována. V letošním roce seznamy žáků od školy neobdržíme, právě kvůli zákonu o ochraně 
dat.  

Spolek byl založen za účelem podpory ZŠ a MŠ ANGEL a činnost spolku je se školou úzce provázána. Finanční prostředky spolek 
získává od rodičů žáků formou daru, a to ve výši 700 Kč/žák/školní rok. Vybrané prostředky pak využívá na různé náklady školy, 
např. kopírování studijních materiálů, odměny žákům na soutěžích, organizace aktivit a akcí pro žáky a rodiče, divadla MŠ, návleky 
MŠ apod. a další různé projekty, které pomáhají škole tam, kam již nedosáhne rozpočet školy jako příspěvkové organizace. 

Velmi intenzivně jsme hledali a zvažovali různé varianty a modely. Bohužel zákon o ochraně dat je dost striktní a ani provázanost 
činnosti nebere v úvahu, a tak jsme se nakonec rozhodli, že příspěvek ve výši 700 Kč bude vybírán v hotovosti.  

https://www.zsangel.cz/web/aktuality/rodicovska-kavarna-angel-3489
https://www.zsangel.cz/web/aktuality/rodicovska-kavarna-angel-3489
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Dle našeho názoru je to nejjednodušší cesta jak finanční prostředky vybrat. Zaprvé, nemáme možnost generovat variabilní symboly. 
Za druhé, složitým získáním souhlasu rodičů se zpracováním dat za účelem vygenerování VS bychom vybrali podstatně méně 
finančních prostředků. A za třetí, jsme nezisková organizace a veškerou činnost děláme ve svém volném čase a administrace s GDPR 
je velkou zátěží.  

Dar Spolku Angel je stále možné uplatnit v daňovém přiznání jako odečitatelnou položku. Darovací smlouvy pro tento účel jsou 
uloženy na webových stránkách školy v záložce Spolek Angel. Darovací smlouvu je potřeba vyplnit a odevzdat třídnímu důvěrníkovi 
do konce října 2018. Na platbu daru musí mít rodič zároveň vydán příjmový pokladní doklad od Spolku Angel, který bude sloužit 
jako identifikace daru pro potvrzení darovací smlouvy Spolkem Angel. 

zapsala: Marie Mališková


