
Zápis č. 7 rady Sdružení přátel waldorfské školy v Semilech 

ze dne 9. dubna2015 

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

Omluveni: Jan Myslivec 

Další přítomní: Milan Bajer, Vilma Kollmanová, Helena Panová, Jana Tunisová 

1. Finance 2014 

Rada vzala na vědomí informaci pokladníka o přehledu příjmů a výdajů za rok 2014, stavu pokladny a účtu a o závěrce 

za rok 2014 a jejím zpracování a následném podání daňového přiznání na finanční úřad. 

Rada vzala na vědomí o čerpání schváleného příspěvku na zajištění přípravy učitele za paní Olgu Chvátalovou v 5. 

třídě ve výši 10 tisíc Kč. 

Rada vzala na vědomí zprávu o zisku z velikonočního jarmarku 5.900,- korun (zatím bez příspěvku do prodejce Weledy) - 

z toho činí 4.200,- Kč od prodejců a 1.700,- korun jsme vybrali na dobrovolném vstupném. 

Z diskuze vyplynula nutnost řešit pravidla pro podporu lycea, zejména jde o maturitní ples. Je třeba znovu vyzvat rodiče 

lyceánů a pokusit se angažovat samotné studenty. 

2. Sportovní den 

Rada vyslechla informaci o průběhu příprav od Dity Š. Pro zdárný průběh a organizaci je ještě třeba oslovit další rodiče. 

3. Jarmark 

Rada vyslechla informace hlavní koordinátorky Heleny Panové o přípravě a průběhu jarmarku. Z poznatků vyplynula 

potřeba požádat kolegium o poskytování změn v kontaktech na třídní učitele. 

Je třeba upravit způsob příprav jednotlivých tříd – odpovědnost by měla být na zástupcích třídy a je pak na jejich 

dohodě s třídním učitelem či ostatními rodiči. 

4. Valná hromada 

Rada stanovila svolat valnou hromadu sdružení na úterý 5. května od 16:00 se zajištěním občerstvení.  

Program: volba rady, hodnocení jarmarku, úpravy dvorku, dokončení feng-shuei úprav  

Vytvořit a rozeslat pozvánky rodičům s informací o možnosti návrhu nových členů rady – R.M. 

5. Dvorek 

Rada vzala na vědomí informaci o průběhu příprav opravy obvodové zdi v roce 2015, kterou plánuje zřizovatel a řeší jej 

s ředitelkou školy. 

Styčnou osobou za kolegium je ve věci dvorku Jan Slavík. 

Na konec školního roku je třeba naplánovat údržbu, tj. natření herních prvků na dvorku. Tj. svolat brigádu rodičů a 

zajistit materiál. 

6. Feng-shuei úpravy školy 

V současné době probíhá hledání dodavatele informačního systému v budově školy, řeší I. Semecký. 

Kolegium hledá konečnou podobu objektu Srdce školy. 

Trvá záměr uspořádání děkovného setkání s aktivními účastníky feng-shuei změn ve spolupráci se školou. 

7. Přestavba lycea 

Rada vyslechla informaci zástupců, kteří se zúčastnili dnešní prezentace návrhů architektů o určení dále rozvíjené 

varianty – návrh F, který zahrnuje dosavadní akceptované připomínky a návrhy. 

_________________________________ 

Dita Šťastná, předsedkyně sdružení 

Malá Skála, 14. 4. 2015 


