
SPOLEK PŘÁTEL WALDORFSKÉ ŠKOLY
Tyršova 485, 513 01 Semily
IČO 62014641
spws.semily@seznam.cz

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ SPOLKU 
Datum, čas: 1. 12. 2020 16:00 – 18.00
Místo konání: Tyršova 485, Semily
Přítomni: prezenční listina přílohou

PROGRAM
1) SPOLEČENSTVÍ ŠKOLY A SOUČASNÁ OPATŘENÍ
2) DOKONČENÍ REKONSTRUKCE LYCEA
3) NÁVRH PŘÍSTAVBY LYCEA/PARALELNÍ TŘÍDY
4) ROZPOČET
5) JARMARK

1) SPOLEČENSTVÍ ŠKOLY A SOUČASNÁ OPATŘENÍ
- některé reakce rodičů jsou naprosto k dokonalému dodržování opatření
- některé reakce jsou opačné
- je třeba se o tématu bavit
- apelace na zástupce tříd a rozposlání rodičům s žádostí o zaslání svého názoru k aktuální situaci
- jakékoliv „zásahy“ do dětí – očkování, odběry a pod, nesmějí být bez souhlasu rodičů
- na webu AWŠ otevřený dopis ministerstvům – postoj k aktuální situaci a rouškám
- škola se nebrání individuální aktivitě rodičů (dopisy na ministerstvo a pod)
- pro školu by z toho jako z příspěvkové organizaci mohl být problém
- apeluje, aby se ve společných prostorách nosily roušky (jít příkladem)

2) DOKONČENÍ REKONSTRUKCE LYCEA/PARALELNÍ TŘÍDY
- město podpořilo dokončení rekonstrukce stávající budovy lycea– půdní vestavbu
- trend posledních let je stále se zvyšující zájem o školu (100 žádostí o přestup, 30 přijatých)
- také zvyšující se zájem o první třídu – 52 dětí letos u zápisu,
- letošní rok je pilotním rokem pro paralelní třídy, poté dojde k vyhodnocení a rozhodne se, zda se 
otevřou 2022/2023 paralelní třídy dle zájmu
- je info na webu školy, že se 2021/2022 se nebudou otvírat paralelky
- waldorfská mateřská škola – za cca 1,5 roku se bude stěhovat do nových prostor s dvojnásobnou 
kapacitou, město však školu o tomto neinformovalo, tzn. že i když se otevřou paralelky, nebudou 
při naplněné kapacitě školky stačit

3) NÁVRH PŘÍSTAVBY LYCEA
- projekt, kde by všechny třídy byly v jedné budově
- do konce roku by měla proběhnout schůzka s vedením města a s projektantem, aby se v blížící se 
dotační výzvě podala žádost o podporu na tuto přístavbu a město vytvořilo fin. předpoklady pro 
realizaci



4) ROZPOČET
- příspěvky vybrané ve 100% výši – poděkování zástupcům tříd
- zrušen jarní jarmark – nebyl z toho zisk, zimní ne/bude
- v rozpočtu zohledněny tyto fakta
- příspěvek škole 75tis stejně jako vloni, použije se na rekonstrukci dvorku a náklady na které škola 
nedosáhne
- v návrhu rozpočtu i podpora pro Nadační fond Waldorf (NFW https://nfwaldorf.webnode.cz/ )
- v rezervě zbývá 60tis
- rozpočet musí schválit rada
- Ivan zmiňuje, že NFW má snahu býti celorepublikovým, na podporu všech W škol, na podporu 
nově vznikajících škol a hnutí, které se na začátku potýkají nejen s finančními potížemi
- přicházíme mezi školy s návrhem, aby se postupně všechny školy přidaly k podpoře NFW, aby 
vznikl jakýsi startovací balíček pro další vznikající iniciativy
- tento směr NFW má podporu rodičů i spolku zakladatele, náš spolek je takovou vlajkovou lodí, 
ukázku toho, že si uvědomujeme nutnost posílení waldorfského společenství
Hlasování o rozpočtu
3 pro
0 zdržel
2 souhlasy korespondenčně (mailem)

5) JARMARK termín 19.12.2020, pokud bude PES ve 2
- jeho konání je podmíněno PESem, bude-li ve 3, tak jarmark nebude
- jeho konání je hlavně z důvodů posílení společenství, soudržnosti rodičů, podpoření kolegia
- info uvedeno na plakátech – POKUD PES BUDE VE DVOJCE, BUDE SE JARMARK KONAT 
- jednotlivé pohybující se osoby by se domluveným způsobem počítaly
- obecně je potřeba se jako rodiče sejít – podpořit a posílit společenství
- spolek má právní odpovědnost
- je navrženo setkání venku, nemusí být formát jarmarku jako vždy – třídní stánky s dobrovolným 
příspěvkem, spíše se setkat, než řešit vnitřní podmínky (uvnitř v roušce)
- venku větší možnost zachovat velké množství lidí, udělat stánky tak daleko od sebe, aby se 
neshromažďovalo více než 50 lidí (trhy bývají také venku), jen jsou k tomu potřeba stánky
- možnost stánků od města? 
- pokud bude PES ve 3, pouze rodičovská interní akce
- závěr: 

 jarmark bude na lyceu
 v případě PES 2 i s prodejci
 v případě PES 3 interní setkání (program rozdělen po třídách tím se zajistí rozčlenění 

skupin)

1. třídy – výzdoba dvorku – velkou výzdobu neřešit, stačí menší formou, Jitka Farská – 1B
2. třída – výzdoba školy – zkoordinuje s první třídou
3. třída – koordinátor
4. třída – propagace – doplnit kde se konat bude a za jakých podmínek, 10 – 14h

co se bude dít s plakáty? Vyvěsit? Pokud bude 2 a prodejci, je třeba vyvěsit. 
Plakát finalizovat max do 6.12. aby se 7 mohly vytisknout a distribuovat

- nečitelné písmo do oblouku, upravit, pozadí sníh nebo něco, aby tam nebylo bílo,
5. třída – prodejci - externí pouze v PES 2, u PES 3 pouze venkovní prodej a pouze interní 
záležitost bez prodejců – jen třídní stánky (ani rodiče prodejci)
6. třída – úklid lycea a dvorku
7. třída – úklid lycea a dvorku
8. třída – život a jídlo na dvorku (v PES 2 i PES 3)

https://nfwaldorf.webnode.cz/


10. - 13. třída – občerstvení, čajovny, kavárny – v PES 2 ano uvnitř nebo venku, v PES 3 se toho 
mohou ujmout, budou-li chtít
Ivan Semecký domluví s Lenkou Břenkovou aby podpořila a pomohla s realizací na jarmarku

9.třída – dobrovolné vstupné na Jerevan škola navrhuje – sbírku na Jerevan (poslat i škole a 
rodičům) – zprostředkovat jim k tomu Dušana, aby věděli co říkají – je třeba aby tam u toho byl 
aspoň jeden dospělý (p. Převrátilová zkontaktuje p. Pleštila), devítka dělala i nějaký drobnosti, 
nemusí být nic, nebo třeba obrázek jerevanské školy – možnost obrázků pro jerevanské děti ze tříd? 
Když se jim k tomu řekne co se tam děje….?

- počet prodejců – na základce se již věděla kapacita tříd – zachovat stávající max. Počet prodejců? 
Lyceum má mnohem větší prostor než ZŠ
- třídní stánky a dílničky jsou v režii třídního
- ve venkovním prostoru lze realizovat např. živý betlém, kruhové tance apod.
- vystoupení tříd mohou být venku pod přístřeškem
- některá třída by měla mít na starosti koordinaci počtu návštěvníků – regulační systém – návratky u
vstupu
- Kamila – ideální vize, kdyby děti věděli, na co ty peníze, které se vyberou použijí – zda je na něco
věnují, něco si koupí, co podpoří apod. (dát doporučení do manuálu – zodp. Martina Witt)
- vzhledem k času zřejmě nebudou třídní stánky tradiční jako vždy, ale jde hlavně o to se sejít
- WALDA BAND zahraje, můžou hrát klidně po celou dobu konání jarmarku WALDORF JAM 
SESSION
- úkol pro jednotlivé zástupce tříd – rozeslat aktuální informace do jednotlivých tříd
- termín pro rozhodnutí o formě realizace jarmarku – 14. 12. 2020 (zodp. Koordinátor jarmarku 
společně s vedením školy), poté budou třídními zástupci informováni rodiče

1. 12. 2020 zapsala Martina Wittmayerová: ……………………………………………….
2. 12. 2020 ověřila Lenka Pospíšilová: ……………………………………………….


