
Zápis z valné hromady OSA 

konané 26. února 2014 v budově ZŠ Angel
______________________________________________________________________

přítomní: viz prezenční listina

1. Změna názvu Občanského sdružení Angel (OSA) podle nového občanského 
zákoníku

- dne 1.1.2014 vešel v platnost nový občanský zákoník, který nařizuje, že všechna 
občanská sdružení se musí přejmenovat na spolek

- důvodem vzniku sdružení, nyní spolku, je pomoc financovat státní školu, která je 
závislá na rozpočtu a rozdělování financí z Městské části, 

- nový název je Spolek Angel - IČ i sídlo zůstává stejné
- s touto změnou je spojená i změna stanov - více v bodě 4.
- změnu podáme 1.4.2014 k registračnímu soudu

2. Změna názvu BOSA a BOSMA
- i tato sdružení, která sdružují rodiče bilingvních programů, musí změnit své názvy
- doporučejeme Spolek BOSA Angel a Spolek BOSMA Angel

3. Nová struktura
- do současné doby téměř o všem rozhodovala rada čítající cca 10 lidí
- chceme zprůhlednit a zefektivnit komunikaci mezi rodiči a školou, proto žádáme 

důvěrníky tříd, aby se stali členy Spolku Angel 
- tím, že se stanou zástupci/důvěrníci tříd členy (vyplněním přihlášky) Spolku Angel 

získají hlasovací právo, a tím budou spolurozhodovat o činnosti spolku
- nicméně ten, kdo se nebude chtít stát členem, i tak ho rádi uvítáme na každém 

setkání, ale bohužel nebude se moci účastnit hlasování a tedy rozhodování
- členové spolku též volí výkonný výbor a revizora spolku
- za členy spolku se považují všichni rodiče a ti přispívají svými příspěvky/dary do 

Spolku Angel (účetně se toto považuje za dar, u členů je to účtováno jako členský 
příspěvek)

- jakýkoliv dar je možný uplatnit ve svém daňovém přiznání - je k tomu potřeba vyhotovit 
darovací smlouva jako doklad, spolek pak na základě účelového daru poskytne škole/
školce finanční podporu

- jakýkoliv dar škole musí být předem schválený Městskou částí Praha 12
- všichni přítomní se stali členy Spolku Angel a mohou tak hlasovat
- nová stuktura orgánů spolku:

- členská schůze (členové - primárně třídní důvěrníci)
- výkonný výbor (volený předseda, místopředseda, hospodář
- revizor

- Hlasování o nové podobě struktury (podrobněji viz nové stanovy Spolku Angel)
- pro: 100% přítomných
- proti: 0
- zdržel: 0



4. Nové stanovy
- znění stanov dostali všichni zástupci tříd/důvěrníci společně s pozvánkou na valnou 

hromadu
- detailně jsme prošli novou strukturu spolku popsanou ve stanovách
- připomínky nikdo neměl
- Hlasování o  nových stanovách

- pro: 100%
- proti: 0
- zdržel:0

5. Rozpočet
- ve škole je 760 žáků, 722 žáků uhradilo příspěvky do spolku, 24 žáků neuhradilo
- ve škole je také registrováno .... žáků, kteří navštěvují anglické školy, ale musí být 

registrováni v české škole (tito příspěvky nehradí)
- po převzetí agendy jsme si udělaly soukromý audit a zjistily jsme následující:

- kopírování - chyby ve fakturaci, firma chyby uznala a následující faktura bude 
ponížena

- bude podepsána na kopírová nová dohoda na 5 let - náklady budou pouze  
60.000,-Kč/rok 

- komunitní centrum - současné náklady 20.000,- Kč/rok, 
- navrhly jsme, aby tyto náklady KC zahrnula do ceny kroužků, nárůst 

ceny kroužků po předběžné kalkulaci cca Kč 50,-
+ + Hlasování o návrhu:

- pro: 100%
- proti: 0
- zdržel:0

- Jana Karlíková je účetní Spolku Angel, podepsali jsme mandátní smlouvu, odměna za 
vedení účetnictví je Kč 1000,-/rok

- grant na akci Mozaika od Městské části Praha 12 ve výši Kč 40.000,- bude vyplacen v 
období duben-červen 2014 a bude poukázán škole jako účelový dar na akci Mozaika

- členský příspěvěk je již několik let stejný, navrhujeme zvýšení příspěvku Spolku Angel 
na Kč 700 počínaje šk. rokem 2014/15, o tomto se bude hlasovat v květnu na dalším 
setkání důvěrníků, podrobný rozpis příspěvku bude předložen

- požadavky školy na příspěvěk/úhradu:
- jarní řez keřů v átriu - Kč 10.520,-
- světla
- lavičky v šatnách

- prosíme rodiče, kteří mají zkušenosti s grantovou politikou a dokázali by pomoci při 
získání grantu, tedy financí pro školu ať se nám ozvou na spolekangel@gmail.com

- dále uvítáme jakékoliv sponzorské dary - vše bude doloženo darovací smlouvou, 
kterou si můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání

- je vyhlášen grant BEZPEČNĚ DO ŠKOL - pokud více o místě, kde hrozí dětem při 
cestě do školy nebezpečí, napište své podněty na mail spolekangel@gmail.com do 
31. března 2014 a my podáme na úřad Městské části Modřany
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6. Webové stránky
- veškeré informace o dění spolku s vámi budeme sdílet i na webu školy v sekci Spolek 

Angel
- najdete zde veškeré dokumenty ke stažení - stanovy, přihláška člena, zásady 

hospodaření, kdo jsme, pozvánky a zápisy ze schůzí spolku 
- dále zde najdete záložky, kde vás seznámíme s nejnovějšími aktualitami, aktivitami, 

projekty, ale také zpravodaj Rodiče vítáni, neboť naše škola je označena tímto 
symbolem

- vše bude zprovozněno co nejdříve, určitě však během měsíce března

7. Aktivity spolku
- pod názvem Rodiče sobě Bára LeBlank a Lucie Dulavová se pustily do projektu Be Fit 

je cool - společně se žákovským parlamentem se začali zabývat, jak se vaří v jídelně, 
stanovili si určité zásady a to: každý den zelenina na talíři, zdravé pití

- od šk. roku 2014/15 bude spuštěn projekt v rámci školy na proměnu stravování, 
poradcem výživy bude Nikola Křístek

- dále se snaží zavést systém internetových objednávek - nejdříve vyzkouší pilotní 
projekt ve 2 třídách než bude spuštěn pro celou školu, toto povede k jednoduššímu a 
pružnějšímu objednávání a odhlašování obědů

8. Zahradní slavnost a Mozaika
- termín konání zahradní slavnosti je čtvrtek 19. června 2014 od 14 do 17hod
- následuje Mozaika od 17hod
- prosíme rodiče, kteří se můžou a chtějí se zapojit do příprav nebo jen chtějí připravit a 

provozovat po tuto dobu pro děti stanoviště či dílničku ať kontaktují Markétu 
Popelkovou (email: marketa.popelkova@seznam.cz)

- co pro děti chystáme: korálková dílna, malování na obličej (prosíme šikovné maminky 
o pomoc), skákací hrad,  lukostřelba ?, kosmetická poradna - hledáme kosmetičku, 
vystoupení mažoretek, aerobik

- prodejní stánky: hand made bižuterie, tvoření, gastro

Zapsala: Alice Škvárová
spolekangel@gmail.com
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