
Spolek Angel, Angelovova 3183, Praha 12

Zápis z členské schůze Spolku Angel 9. 1.2019 
Přítomno: 29 členů ze 44, schůze je usnášeníschopná 
________________________________________________________________________________ 

1. Prezence  

2. Změna stanov Spolku Angel 
- Zrušení placení členských příspěvků členů Spolku – úprava v bodech 4.1, 4.2, 5.2 a 7.2 
- Způsob zániku členství ve spolku – úprava v bodu 4.3 písm. f) 

   Pro: 29 
   Proti: 0 
   Zdržel: 0 

3. Rodičovská kavárna – téma Internetová bezpečnost 
- 16. ledna 2019 na téma Internetová bezpečnost (zajišťuje Nadace O2) 

o Přednášet budou lidé z Projektu E-Bezpečí z Palackého univerzity Olomouc 
o Vhodné pro rodiče žáků 1. a zejména 2. stupně 

- 20. února na téma víceletá gymnázia 

4. Darovací smlouvy 
- Od roku 2019/2020 vkládat smlouvy do závěsných desek (podklady obdrží třídní důvěrníci na příští 

členské schůzi, aby měli vše připraveno na první třídní schůzky ve školním roce 2019/2020) 
- Termín pro doručení darovacích smluv v příštím školním roce bude opět 30.11. 
- Vždy jsou potřeba 2 originály a vzor smlouvy nesmí být rodiči upravován 
- U více dětí dopisovat pro každé dítě k číslu dokladu i třídu  

5. Zahradní slavnost 
- Termín 18.6.2019 (úterý) 
- Téma “Budoucnost - škola za 100 let“ 
- Bodované aktivity pro třídy (návrhy): 

o Celoškolní kvízová soutěž s příběhem (např. tablety na místě) 
o Téma “Angel za 100 let” (za každé dítě, volná forma – např. text, obrázek, komiks, video) 
o Soutěže v rámci dne na stanovištích 
o Kostýmy 

- Dobrovolníci na organizaci v den slavnosti – probrat s rodiči v rámci třídních schůzek 
- Zapojení 8.tříd - příprava projektu a 9. tříd pomoc na místě v den konání 

6. MŠ Angel 
- Bazárek v prvním dubnovém týdnu – rodiče mohou věnovat jako dobrovolný dar oblečení, hračky, 

pomůcky, knížky – výtěžek půjde do rozpočtu Spolku) 

7. Další informace 
- Třídní schůzky: 

o 14. ledna 2019 
o 13. května 2019 

- Prázdniny. 
o 18.-.19. dubna 

- Ředitelské volna: 
o 09.-10. května 

- Termín další schůze Spolku Angel: středa 22. května 2019 

Zapsal: Roman Větrovský

http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/

