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spws.semily@seznam.cz 

 

 

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ SPOLKU 18. 9. 2018 
Datum, čas:   18. 9. 2018, 17:00 – 18:00 

Místo konání:   Tyršova 485, Semily 

Přítomni:   prezenční listina přílohou 

 

PROGRAM: 

1) NADAČNÍ FOND WALDORF 

2) PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

3) GDPR 

4) DVOREK 

5) WALDORF 100 

6) VÁNOČNÍ JARMARK 

7)  SPORTOVNÍ DEN 

8)  FINANCE 

9) DISKUZE 

 

1) NADAČNÍ FOND WALDORF SEMILY 

Po zahájení a prezenci předává Dita Šťastná slovo Martině K. Wittmayerové, ta ve stručnosti 

představuje NF WALDORF SEMILY. 

„Fond vznikl při škole r. 1999, fungoval v podstatě jako podpora pro školu, ale poslední roky ne 

zcela aktivně. V současné době je naši snahou fond rozhýbat a naplnit tak účel, ke kterému byl 

založen – hlavně na podporu waldorfské pedagogiky obecně, nejen v Semilech. Chceme dostat do 

povědomí anthroposofii a témata s ní spojená (biodynamické zemědělství, léčebnou pedagogiku, 

eurytmii…), rozšířit pojem sociální trojčlennost, a to vše tak, abychom vzbudili zájem o informace i 

v lidech, kteří k těmto tématům tak blízko nemají. Jaké projekty podporujeme? Na jaké sháníme 

peníze? Vzdělávání učitelů, studentské projekty, besedy, přednášky a kulturní akce, publikační 

činnost apod. V současné době pracujeme na konečné podobě webových stránek, které budou 

zpřístupněny během října.“ 

Přílohou přehledný a stručný popis činností školy, spolku, fondu a asociace.  

 

2) PĚSTITELSKÉ PRÁCE 

V 6.té a 10.té třídě vede Vilma Kollmanová společně s učiteli pěstitelské práce. V tuto chvíli je 

dotuje škola. Dita Šťastná navrhuje zahrnout do rozpočtu spolku na 2019. Bude řešit rada spolku. 

Ivan Semecký podotýká, že se nejedná o krátkodobý projekt, ale dlouhodobou ucelenou koncepci. 

 

3) GDPR 

Je třeba zajistit aktuální seznamy tříd až poté, kdy budou zpět všechny dotazníky se souhlasy 

(mailem lze oslovit pouze ty rodiče, kteří k tomu dají souhlas). Bude koordinovat Lenka 

Pospíšilová s Richardem Mochalem. 

 

4) DVOREK 

Slovo má koordinátor pro realizaci dvorku Andrej Bokotej. Vzhledem k tomu, že není dostatek 

prostředků na realizaci dvorku firmou, je snahou zapojit co nejvíce rodiče. 

Je třeba jakákoliv pomoc, hlavně pro práci se dřevem. Je možné určité části dvorku realizovat 

souběžně a rozložit síly – např. pískoviště (p. Kořínek dodá dřevo), pergola. Koordinovat s A. 

Bokotejem, případně se obrátit na Ivana Semeckého. 

mailto:spws.semily@seznam.cz


 

5) WALDORF 100 

V roce 2019 je stoleté výročí založení první waldorfské školy. Je třeba informovat rodiče že 

WALDORF 100 existuje, že se připravují akce ve světě i ve škole. 

Příspěvek na celosvětovou akci WALDORF 100 je dobrovolný. Ivan Semecký navrhuje 100,-Kč za 

rodinu (což je 1,-Kč za každý rok od založení první waldorfské školy). 

https://www.waldorf-100.org/en/  

 

6) VÁNOČNÍ JARMARK 

Letos bude 1. 12.. Manuál byl vloni doplněn o drobnosti a je třeba ho předat do 3. třídy zástupci 

třídy Petrovi Přeučilovi. 

Dita Šťastná osloví Michala Boučka, aby aktualizoval manuál k vánočnímu jarmarku. 

Dále osloví Petra Přeučila, aby zajistil hlavního koordinátora za 3. třídu. 

 

7) SPORTOVNÍ DEN 

Dita Šťastná navrhuje znovu oslovit loňskou 11., resp. letošní 12. třídu, která se při organizaci již 

osvědčila. Znovu je třeba spolupráce rodičů na stanovištích a s organizací. Je třeba probrat na 

kolegiu a určit termín. 

 

8) FINANCE 

Lenka Pospíšilová prosí zástupce tříd, aby informovali ve třídách, že příspěvky spolku budou 

posílány přes třídní fond. Předává seznamy, někdo má již zaplaceno – dořeší si pokladníci 

jednotlivých tříd. Stále je třeba informovat rodiče, proč se do spolku přispívá. Dále je možnost na 3. 

sourozence přispívat pouze 200,-Kč. 

Sociální fond byl v loňském roce využitý čtyřmi třídami.  

Loňská 13. třída dala spolku dar z výtěžku z maturitního plesu 25tis. korun na sociální fond lycea.  

Ivan Semecký děkuje pokladníkům tříd (rodiče), že ulehčují práci třídním učitelům (kteří dříve měli 

třídní fondy na starosti). 

Do konce října se sejde rada spolku a vypracuje rozpočet na rok 2019. 

 

9) DISKUZE 

Ivan Semecký dává k dispozici aktualizované letáky pro lyceum k propagaci školy. 

Informuje, že školní kalendář bude umístěn na web školy. Termín jarního jarmarku je 6.4. a 

vzhledem k tomu, že loňský model se osvědčil bude opět spojen s dnem otevřených dveří. 

Dita Šťastná informuje, že společně s Michalem Boučkem dává dohromady leták k revizi RVP a 

digitalizaci ve školách nejen pro rodiče. K dispozici by měl být koncem října. Leták má za úkol 

informovat, co se aktuálně děje se školským zákonem. 

Martina K. Wittmayerová zve na projekt WALDA BAND – rodičovské hudebně dramatické těleso. 

 

Schůzka byla ukončena v 18:00. Další termín nebyl prozatím určen. 

 

Příloha č. 1 – prezenční listina 

Příloha č. 2 – popis činnosti školy, spolku, fondu a asociace 

 

V Semilech dne 18. 9. 2018 zápis provedla: 

 

Martina Kynčl Wittmayerová……………………. 

 

Zápis ověřila: 

 

Lenka Pospíšilová…………………………………... 

 

https://www.waldorf-100.org/en/

