
Spolek Angel, Angelovova 3183, Praha 12

Zápis z členské schůze Spolku Angel 22. 5. 2019 
Přítomno: 14 členů ze 44, 
________________________________________________________________________________ 

1. Prezence  

2. Zhodnocení minulého období 
V MŠ proběhly všechny plánované aktivity (všichni kromě Světlušek pijí šťávy ☺).  
V ZŠ byla rovněž většina naplánovaných aktivit realizována.  
K dokončení zbývá: 
Realizace Zahradní slavnosti v červnu; 
Instalace pítek a mlhovadla na hřiště - původní návrh nebyl realizován z důvodů vysokého rizika odcizení 
nerezových částí, je veřejně přístupné, projekt bude přesměrován na příští školní rok; 
Webové stránky (realizace o prázdninách); 
Dovybavení školy a družiny - probíhá 

3. Darovací smlouvy - šk. rok 2019/20 
Přítomní třídní důvěrníci obdrželi vzor DS a doklady pro příští šk. rok 
Na prvních tř. schůzkách šk. r. 2019/20 (podzim 2019) bude příspěvěk/dar spolku vybírán hotově.  
Formulář DS důvěrníci nakopírují nebo odkáží rodiče před schůzkou na web školy ke stažení, tak, aby mohli 
při uhrazení daru rovnou odevzdat vyplněnou darovací smlouvu. 
Výběr darů bude zaznamenán do tabulky a vše (DS, hotovost, doklady, tabulka) se odevzdá ve stejný den na 
recepci školy zástupcům spolku. Jako účel stačí uvést na příjmový doklad "Dar". 
V případě sourozenců, rodič uhradí v každé třídě a tedy vyplní dle toho DS nebo uhradí za všechny děti v 
jedné třídě a to uvede v DS (č. dokladů a třídy dětí).  

4. Zahradní slavnost 
Dokončen návrh plakátu. 
Žákovské soutěže budou ukončeny na konci května, opětovně upozornit rodiče tento týden (zároveň bude 
zveřejněna nová výzva na webu školy/ Zahradní slavnosti) a příští týden budou děti upozorněny na 
žákovském parlamentu. 
Svá díla do soutěže (obrázek, literární dílo) předávají děti třídnímu učiteli, který 31.5. odevzdá na recepci 
školy. Audio a video zaslat např. přes Úschovnu/WeTransfer na e-mailovou adresu Spolku Angel 
(spolekangel@gmail.com) nebo nahrát na USB a odevzdat na recepci školy. 
V den konání Zahradní slavnosti bude pouze jedno stanoviště a více času na zábavu. 
Zvažuje se natáčení na dron, oslovit rodiče, kdo by byl ochotný jej zajistit. 
Děti i rodiče vítáni v kostýmech. 
Čtvrtek před Zahradní slavností proběhne schůzka organizačního výboru ZS, dobrovolníci z řad rodičů 
vítáni.  

5. Diskuze 
MŠ bude pořádat další Jarmark na podzim 2019, jarní Jarmark měl velký úspěch; 
V květnu 2020 končí volební období stávajícího výboru Spolku, na podzim 2019 proběhne volba nového 
výboru spolku – oslovit rodiče. 
GDPR formulář na sběr kontaktů bude stejný, pokud se u rodičů ve třídách nic nemění, není potřeba znovu 
vyplňovat. 

Zapsal: Roman Větrovský 
Doplnila: Alice Škvárová


