
Zápis č. 15 rady Spolku přátel waldorfské školy v Semilech 

ze dne 13. září 2016 

Přítomní členové rady: Dita Šťastná, Kamila Slavíková, Richard Mochal  

Omluveni: Jan Myslivec, Jan Wiener 

Další přítomní: Milan Bajer, Ivan Semecký, Lenka Pospíšilová, Kateřina Rachmetová, Lenka Břenková, Vilma Kolmanová,  

1. Rozpočet a finance 
Rada vzala na vědomí informaci účetní o stavu výběru příspěvku za školní rok 2015/2016. 
Rada schvaluje změny v rozpočtu na školní rok 2016/2017 (viz příloha č. 1). 
Rada schvaluje čerpání z částky vyhrazené škole na vzdělávání učitele. Výše bude školou ještě upřesněna, 
forma bude dojednána s pokladní. 
Rada schvaluje příspěvek na konání přednášky Uwe Buermanna pro žáky a pro veřejnost ve výši nejvýše 
5.000,-. 

2. Olympiáda 
Rada vzala na vědomí termín konání schůzky koordinační skupiny pro přípravu olympiáda – 11. října 2016. 
Manuál pro přípravu a průběh olympiády by měl být škole předán od poslední pořadatelské školy. 
Termín konání olympiády bude ještě upřesněn, ale termíny jsou dané 12. nebo 19. května 2017. 

3. Dvorek 
Kamila Slavíková informovala radu o vizi družinářek a návrzích na herní a další prvky a změny dvorku. 
Stávající velký domeček s mostem je v pořádku, netrvají na ponechání lanového mostu. 
Prvky: trojhrazda, dřevěná zeď do L, boulderovací stěna, pítko, zastíněné pískoviště, domeček pro nejmenší 
děti, lavičky s možností použití např. pro parkur, přístřešek na uskladnění laviček, rovnovážné prvky, kruhový 
altán, kládová houpačka. 
Úpravy: odstranění zídky s lavičkou, odstranění jalovce u altánu a vysazení listnáče. Do budoucna odstranění 
septiku. 
Zjistit možnost instalace boulderové kostky – Kateřina Rachmetová. 
Zjistit možnost a cenu lezecké stěny 2x8 m – Dita Šťastná. 
Zjistit cenu navržených dalších prvků – Kamila Slavíková. 
Zjistit vhodný typ a cenu stromu – Vilma Kolmanová. 

4. Příspěvek na školní rok 2016/2017 
Rada odsouhlasila, že příspěvek zůstává v nezměněné výši 400,- Kč na dítě a rok. U třetího a dalšího se 
snižuje na polovinu. Platby zasílat na účet spolku. 
Rozeslat informaci příspěvku rodičům – R. Mochal. 

5. Jarmark 
Termín jarmarku byl dohodnut na 26. 11. 2016. 
Informovat rodiče 3. třídy, aby mezi sebou našli hlavního organizátora a – Milan Bajer 
Následně svolat schůzku zástupců tříd. 

6. Kontakty  
Při informování rodičů budeme nadále používat jen oficiální adresu spws.semily@seznam.cz. Dosud 
používanou adresu waldorf.semily@seznam.cz přestaneme používat. 
Rozsah zasílaných informací zůstane nadále jen v intencích činnosti spolku a školy. 

7. Ostatní 
Rada vzala na vědomí informaci o úpravě stránek – J. Troskov bude mít čas nejdříve v listopadu. 
Rada vzala na vědomí informace ředitele školy I. Semeckého o stavu financování, jeho předpokládaném 
vývoji a o plánech na rozvoj a změny ve škole. 
 

_________________________________ 

Zapsal: Richard Mochal  

Ověřil: Dita Šťastná 

Semily, 15. 9. 2016 
 

 
 



Příloha č. 1 

Rozpočet SPWŠ v Semilech pro školní rok 2016/2017 

výdaje  příjmy  

Název akce Plán v Kč  Plán v Kč 

5. třída Olympiáda 10.000 členské příspěvky 70.000 

6. třída Rytířská slavnost 4.000 jarmarky 30.000 

7. třída lyžařský výcvik 10.000 dary 10.000 

7.,8. a 12. tř. divadlo Písek 20.000 rezerva 130.000 

Lyceum - Valdštejn 4.000   

Další potřeby školy: 

učitelé – vzdělávání atd. 

školní družina, dvorek, orientační  značení,  

školní pomůcky atd. 

50.000   

Sportovní den 5.000   

Semilské babí léto 5.000   

Jazykový výjezd zahraničí pro žáky školy, sociální 

příspěvek 
20.000   

Provozní výdaje spolku - kancelářské potřeby, 

poštovné atd…. 
2.000   

rezerva 110.000   

Celkem 240.000 Celkem 240.000 

 

 


