
Zápis č. 6 rady sdružení waldorfské školy v Semilech 

ze dne 28. 1. 2015 

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

Omluveni: Kamila Slavíková 

Další přítomní: Vilma Kollmanová 

1. Dostavba lycea 

Rada vyslechla informaci zástupců, kteří se zúčastnili dnešní prezentace návrhů architektů. 

2. Zápis děti do školy 

Dne 10. 2. 2015 se bude konat zápis do prvních tříd. Za SPWŠ se zúčastní Ivan Semecký s Vilmou Kolmanovou, aby 

poskytli rodičům základní informace o funkci a činnosti sdružení. 

Zaslat leták s informacemi pro rodiče zástupcům – RM. 

3. Jarmark  

První schůzku organizátorů a zástupců tříd se bude konat 12. února.  

Termín velikonočního jarmarku byl stanoven na 28. března 2015. 

Rozeslat pozvánku na schůzku 12.2. Při svolání oslovit zájemce o funkci hlavního organizátora – VK. 

Přidat do adresáře rozesílaných informačních emailů sdružení všechny učitele – RM. 

4. Emaily 

Umístit na stránky informaci o třech emailech sdružení (spws.semily@seznam.cz, waldorf.semily@seznam.cz, 

jarmarkzije@seznam.cz), k čemu slouží a jak fungují - RM. 

5. Další schůzka 

Další termín jednání rady byl stanoven na 3. 3. v 16:00.  

Na tuto schůzka pozvat zástupce školy k projednání komunikace, stavu a údržby budovy ZŠ – DŠ. 

Rozeslat pozvánku zástupcům tříd emailem – RM. 

6. Altánek a hrací prvky 

Rada vyslechla informaci Ivana Semeckého o stavu altánku a na příštím jednání projedná návrh na opravy a údržbu 

(natření) formou brigády rodičů před koncem školního roku – IS. 

7. Dokončení úpravy vstupu 

Rada schvaluje výdaj za truhlářský prvek od Sociálního ateliéru Tillia a kovářský prvek od pana Válka do vestibulu. 

8. Sportovní den  

Rada vyslechla návrh Dity Šťastné na sportovní den v rozsahu 10 disciplín, kterých by se účastnili 1. až 9. třída. Dohled 

by mělo tvořit celkem 29 dospělých (třídní učitelé + rodiče). Zpracováním výsledků navrhuje rada pověřit lyceány. 

Termíny pro konání mohou být 1., 6. nebo 8. června. 

S konečným návrhem seznámit kolegium a vyžádat si jejich souhlas – DŠ. 

9. Návrhy k zamyšlení 

Dokončit v roce 2015 změnu stanov v souladu se změnou zákona. 

Zvážit rozšíření počtu členů rady (např. o zástupce ze všech tříd). 

Vyřešit vedení bankovních účtů po jednotlivé třídy pod hlavičkou sdružení. 

Vyřešit se školou správu a evidenci věcí k zapůjčení (lyže apod.). 

 

Kontrola úkolů z minulé rady: 

2)  jídelna na jarním jarmarku – bude dořešeno na schůzce 12.2. 

3) výdělek z jarmarku bude uveden na stránkach – splněno 

4) Během ledna připravit návrh sport. dne – splněno 

5) Zápis děti do školy – prezentace SPWŠ – splněno 

6) pohoštění a setkání s lidmi, kteří se podíleli na rekonstrukci školy – bez odezvy školy 

7) Altánek – splněno 

8) Archivované seznamy výběrů peněz od rodičů předat pokladníkovi – bude předáno do týdne 

_________________________________ 

Dita Šťastná, předsedkyně sdružení 

Malá Skála, 30. 1. 2015 


