
Zápis č. 4 rady sdružení waldorfské školy v Semilech 

ze dne 21. 10. 2014 

Přítomní členové: Dita Šťastná, Kamila Slavíková, Jan Myslivec, Ivan Semecký, Richard Mochal 

Další přítomní: Milan Bajer, revizor, Vilma Kollmanová 

1. Příspěvek 

Rada upřesňuje, že při platbě příspěvku na účet sdružení je nutné do zprávy příjemci uvádět jméno dítěte, 

příp. třídu k identifikaci platby. Při splátkových platbách je potřeba informovat pokladníka sdružení (Ivan 

Semecký). 

Doplnit na webu informace o způsobu platby příspěvku na účet o identifikaci. – R. Mochal 

2. Jarmark 

Rada vzala na vědomí informace o průběhu příprav jarmarku a proběhlých schůzkách. Pro příští jarmarky je 

třeba stanovit přesná pravidla placení za prodejní stánky externích prodejců či rodičů. Třídní stánky i nadále 

budou bez poplatku. 

3. Organizace výletů 

Rada vzala na vědomí informace předsedkyně o problematice z pražských waldorfských škol a nadále se již 

touto problematikou nebude zabývat. 

informovat vedení školy o tom, jak jsou výlety organizovány v jiných školách – Dita Š. 

4. Asistentská pozice 

Rada vyslechla informace o možnostech hrazení pozice z prostředků ÚP a zejména OSSZ. Z prostředků SPWŠ 

ve stávajícím modelu fungování nelze takové částky financovat. 

Informovat vedení školy o možnosti financování pozice z projektů OSSZ – Dita Š. 

5. Setkání zástupců sdružení rodičů waldorfských škol 

Rada se shodla, že na tato setkání (cca 2 krát ročně) by měl za SPWŠ někdo vždy jezdit. Předpokládá se účast 

předsedkyně a dalšího zájemce z rady nebo z řad rodičů. 

Pravidelně se zúčastňovat setkání zástupců SPWŠ – Dita Š. + další člen rady 

6. Granty a dotace 

Rada nabízí škole v případě potřeby partnerství při získávání a jednání o grantech a dotacích. Nové výzvy 

budou v únoru 2015. 

7. Den otevřených dveří 

Zástupcem sdružení na dni otevřených dveří, který se bude konat 19. 11. bude Kamila Slavíková. Je třeba 

připravit informační letáky (viz úkoly). 

8. Pomoc asistentce nevidomé žákyně 

Rada vzala na vědomí informaci o probíhající pomoci ze strany žáků 8. třídy. 

9. Finance 

Pokladník informoval radu o stavu financí. Na účtu sdružení je aktuálně Kč 57.821,- a v pokladně Kč 3.673,-. 

10. Úpravy vchodu do budovy školy 

Rada vzala na vědomí informace V. Kollmanové o průběhu úprav a dalších krocích. 

11. Dostavba lycea 

Rada vítá snahu některých rodičů zapojit do přípravy studie dostavby lycea architekta s antroposofickým 

pohledem na věc. Zároveň rada deklaruje ochotu se spolupodílet na případných zvýšených nákladech. 

12. Rekonstrukce hracích prvků na dvorku školy 

V roce 2015 bude třeba zajistit natření hracích prvků na dvorku. Rada zafinancuje na jaře 2015 materiál a je 

třeba zorganizovat rodiče. 

Zorganizovat natírání hracích prvků na dvorku – jaro 2015. 

13. Transformace sdružení 

Rada na základě rady právníka zatím nebude převod na spolek provádět a vyčká. Do konce lhůty zbývají přes 

dva roky. 

14. Žádost školy o příspěvky 



Předsedkyně informovala o úpravě žádostí o příspěvek od školy (email dne 2.10.). Rada souhlasí a pověřuje 

předsedkyni informovat kolegium. 

viz příloha č. 1 

15. Sportovní den 

Nadále trvá snaha rady zorganizovat sportovní den pro celou školu. Vedení školy souhlasí rovněž. Vše je 

závislé na pořádání olympiády 5. tříd a vytížením učitelů.  

16. Kontrola úkolů 

Rada k dalším případným krokům potřebuje kopii zápisu z kolegia s tímto souhlasem a úpravami vchodu – Dita Š. - 

splněno 

Je třeba vytvořit přehled kontaktních osob v jednotlivých třídách s uvedením kontaktu (telefon a email) – Dita Š. 

Těmto zástupcům je potřeba zasílat informace o chodu sdružení, zápisy rady apod. – Richard M. - průběžný 

Je nutné aktualizovat rozesílací seznamy rodičů všech tříd patrně před třídní učitele – Richard M. – trvá 

Navrhnout škole návrat kurzů vaření a nabídnout pomoc s realizací – Dita Š. - splněno 

Svolat schůzku na 15. 9. 16:00 – Vilma Kollmanová- splněno 

Zjistit více o organizování výletů a zkušenostech z jiných škol – Dita Šťastná - splněno 

Připravit leták se základními informacemi o SPWŠ – Dita Š. R. Mochal 

Poslat výzvu rodičům o pomoci nevidomé žákyni – Richard Mochal - splněno 

Poslat členům rady informace o světlech (výrobce, parametry) – Vilma Kollmanová - vyřešeno 

Rozeslat pozvánku na 15.9. a dát ji na web SPWŠ – Richard Mochal - hotovo 

Další schůzka rady sdružení je předběžně naplánována na 17. prosince od 16:00 ve škole v Semilech. 

_________________________________ 

Dita Šťastná, předsedkyně sdružení 

Malá Skála, 21. 10. 2014 
 
 

Příloha č. 1  

Dosud bylo vždy sdružením financováno: 

olympiáda 5.třídy   příspěvek na dopravu  10.000,-   1 

divadelní festival Písek  příspěvek na dopravu   10.000,-   6 

mentoring   pobyt mentora   15.000,-   4 

dále např. i Valdštejn (2013)     4.000,-   0 

Nové návrhy: 

hospitační pobyty učitelů v zahraničí     3.500,- na osobu  0 

smlouva pro budoucího učitele – pozice asistent-suplent    150.000,- plat na 1rok 7 

výměnné pobyty žáků  ½ třídy + učitel   15.000,-   2 

Příspěvek na vypracování studie projektu nové školy   15 000,-   5 

Nutné zaměření k projektu     15 000,-   3 

mechanický lis na ovoce      3.500,-   0 

mechanická drtička na ovoce     3.500,-   0 

herní prvky školní dvůr 3 ks     á 4.000,-   0 

policové systémy do tříd IVAR IKEA    á 5.000,- (do jedné třídy) 0 

Příspěvek soc. slabým dětem na školní akce   ?   6 

Orchestr ZWŠ       ?   5 

  


