
Zápis ze setkání Spolku přátel waleské školy v Semilech

dne: 16.9. 2019
přítomní: dle prezenční listiny

1. Dita Šťastná – přivítání v novém roce, představení spolku, plánované akce, témata, kterými se 
spolek zabývá

2. Radu spolku opouští  členové - M. Kynčl Wittmayerová a Žofie Převrátilová z pracovních důvodů, 
hledáme dva nové členy rady, nejlépe rodiče dětí z nižších ročníků.

3. 30. září proběhne pro školu výstava o včelách a pro veřejnost pak následuje přednáška Včelověk, 
anebo průvodce tajemstvím včel a lidí, prosba o 3 tatínky ze Semil, kteří by pomohli s instalací a 
uklizením výstavy – nahlásit Ditě nebo paní Včelákové

4. V termínu 18.-19. 10 2019 bude setkání všech spolků rodičů ze všech waldorfských škol 
v republice. Pořádají rodiče WŠ Ostrava – Poruba.
Důležitým a nosným bodem setkání je pomoc rodičů při akcích týkajících se chystaných změn RVP a 
ŠVP ze strany Ministerstva školství. Waldorfské školy mají vlastní RVP a ŠVP, je potřeba opět podpořit
v rámci změn na všech úrovních jednání waldorfských kruhů, aby tyto plány pro waldorfské školy 
zůstaly a byly podpořeny i legislativně  – důležité setkání pro rodiče, účast všech rodičů, kteří mají 
zájem velmi vítána, budou řešeny i jiné body týkající se činnosti spolků, vždy velmi příjemné a 
přínosné setkání……

5. Návrh – vytvořit knihovnu pro rodiče, kde by bylo možné si půjčit literaturu týkající se waldorfských
škol, pedagogiky a antroposofie – jedna z možností – Sdílená knihovna na stránkách spolku. 

6. Pan ředitel I. Semecký informoval o aktuálním dění ve škole. Otevřel také otázku dalšího vývoje 
školy – Zda se bude škola rozšiřovat (do paralelních tříd) nebo zůstane u jedné třídy v ročníku a 
„zakonzervuje“ se ve svém růstu. Velmi důležitá otázka, o které je potřeba mluvit, diskutovat, 
pohlížet na ni ze všech možných pohledů a úhlů a hledat možná řešení na všech úrovních – škola, 
kolegium a rodiče…..

7. Pracuje se na obnově stránek spolku tak, aby stránky byly moderní, funkční a přehledné – úkolu se 
zhostila Martina K. Wittmayerová a Michal Bouček. Na příští setkání by mohl Michal přinést nějaké 
návrhy možného řešení stránek…

8. Maturitní ples se uskuteční 27. 3. 2020.

9.  Vánoční jarmark, který pořádá spolek bude letos 30.11. 2019. Koordinátorem je 3. třída. Během 
příštího týdne zvolený hlavní koordinátor z této třídy svolá schůzku všech zástupců tříd k jarmarku. 
Manuál k jarmarku bude umístěn také na stránky spolku.

10. Roční příspěvek do spolku zůstává 400,- Kč na dítě, bude opět vybírán v rámci třídních fondů, 



velmi dobrá zkušenost z loňského školního roku. Do konce roku bude potřeba sestavit rozpočet 
spolku na rok 2020, pokud by měl někdo nějaký návrh nebo připomínku, poslat Lence Pospíšilové – 
hospodářce spolku.

10.  Příští setkání  spolku  bude  ještě upřesněno, na schůzce dohodnutý termín bohužel není možný.

 zapsala Lenka Pospíšilová


