
Zápis č. 19 rady Spolku přátel waldorfské školy v Semilech 

ze dne 19. září 2017 

Přítomní členové rady: Dita Šťastná, Kamila Slavíková, Jan Wiener 

Omluveni: Richard Mochal, Žofie Převrátilová 

Další přítomní: Jana Válková, Lenka Pospíšilová, Ivan Semecký, Petr Přeučil, Milan Bajer 

1. Oslava 25. výročí školy proběhla krásně. Za Spolek poděkovala rodičům Dita Š. 
 
2. Aktualizace seznamu zástupců tříd ZŠaSŠ. 
Doplnit nové zástupce v 1. a 10. třídě. V každé třídě 2. Jejich posláním je předávání informaci ze Spolku třídě a učiteli na 
rodičovském setkání a naopak. Petr s Richardem dostanou od zástupců tříd aktualizované seznamy. Prosím, do konce října.  
Kontakt na Richarda je na stránkách Spolku. 
 
3. Výběr příspěvků - zůstává 400,- na školní rok 2017/18 na dítě. Částku posílají rodiče do konce listopadu, na účet Spolku, je na 
stránkách. Prosím zástupce tříd o vysvětlení, hlavně u nových rodičů, proč a na co se peníze vybírají. 
Za rok 2016/17 se podařilo vybrat 56.600,- Kč. Příspěvek uhradilo přibližně 50% rodičů. 
Stav na účtu k 19. 9. 2017 je 106.000,-Kč.  
Nový rozpočet se bude tvořit koncem roku. 
Dita Šťastná navštíví v říjnu kolegium, téma podpora učitelů při vybíráni příspěvků, oslava 100 let waldorfské pedagogiky. 
 
4. Kontrolní výbor -  činnost dle stanov Spolku + inspirace, nápady, podpora. 
 
5. Aktuality na stránky – Petr + Dita 
 
6. Zápis do první třidy - hledáme rodiče, který má zkušenosti s WŠ a chce informovat příchozí zájemce. 
 

7. 5. třída - Olympiáda v Itálii, mezinárodní setkání. Zařadit do rozpočtu na příští rok. Ješte upřesníme  druh podpory - finanční i 

sociální. 

 

8. Odměna za spolupráci při letošní olympiádě pro Janu Válkovou a pana Otmara. Peníze jsou čerpány z dotace, která byla pro 

olympiádu tomu určena. Odměna odsouhlasena přítomnými rodiči. 

9. Studie a dostavba lycea, informace Ivan Semecký. Je hotová studie dvorku. Možné do ni nahlédnout u ředitele ve škole. Ve studii 

je myšleno i na umístění srdce školy. Návrh - někteří ze studentů lycea by mohl vytvořit srdce školy v rámci seminární práce. 

10. Školní klub - škole se podařilo získat pomoci projektové manažerky 2.000.000,- Kč na provozování školního klubu na dva roky. 

Rada odsouhlasila odměnu za tuto skvělou práci 7.800,-Kč pro manažerku. Školní klub bude pro všechny věkové kategorie otevřen.  

11. Poslání a vize školy do roku 2022. Dokument umístěn na stránkách školy. 

12. Přednášky pedagogů pro rodiče WŠ a širokou veřejnost - garantem je Kamila Slavíková. Témata, místo  a termín budou ještě 

upřesněny. 

 

13. Vánoční jarmark - Milan Bajer a Kamila Slavíková předají aktualizovaný manuál k jarmarku Lindě Fajxové (3. třída). Prosím 

poslat i Richardovi,  vloží ho na stránky Spolku. 

Další setkání Spolku 7. 11. 2017 16.00 hod. 

Těšíme se na viděnou se  všemi zástupci tříd. 

_________________________________ 

Zapsal: Richard Mochal 

Ověřila: Dita Šťastná 

Semily, 28. 9. 2017 
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