
Sdružení přátel waldorfské školy Semily 
Tyršova 485, 513 01 Semily 

 

Zápis z valné hromady sdružení ze dne 6. 5. 2014 

Přítomní členové: Dita Šťastná, Iva Válková, Jana Válková Střílková, Vilma Kollmanová, Petr Přeučil, Richard Mochal, 

Ivan Semecký, Jan Wiener, Pavlína Lukešová, Kamila Slavíková, Jan Myslivec, Lenka Břenková, Iva Libuše Benešová, 

Žofie Převrátilová 

Další přítomní: Kateřina Dzirasa 

Zapisovatel: Richard Mochal 

1. Seznámení s programem  

2. Jako ověřovatelé zápisu byli zvoleni Iva Válková a Jana Válková Střílková. Jako ověřovatelé hlasování byli 

zvoleni Vilma Kollmanová a Petr Přeučil. 

3. Valná hromada a zejména její noví členové (dále jen VH) byli informováni předsedkyní rady D. Šťastnou o 

cílech a poslání sdružení. 

4. Financování 

VH schválila výsledky hospodaření za rok 2013 dle předložené zprávy zpracované účetní firmou Auditex s.r.o. 

Dále VH schválila stav hotovosti v pokladně k 31. 12. 2013 ve výši 5.658,- Kč a stavu na účtu sdružení – běžný 

účet 20.173,- Kč a spořící účet 34.194,- Kč. 

 hlasování 14 pro/0 proti/0 zdrželi se 

5. Volba rady sdružení a revizora 

VH na základě návrhu schválila jako členy rady Ivana Semeckého, Ditu Šťastnou, Jana Myslivce, Richarda 

Mochala a Kamilu Slavíkovou. 

VH na základě návrhu schválila revizorem Milana Bajera. 

 hlasování 14/0/0 

6. Informace o radě školy 

Jan Myslivec informoval členy sdružení o funkci a fungování rady školy. 

7. Výběr příspěvků od rodičů 

Po diskuzi byl navržen nový způsob výběru příspěvků od rodičů takto: 

- výše příspěvku je 400,- Kč na dítě a školní rok a vybírat se bude v listopadu 

- příspěvek se bude platit buď jednorázově v hotovosti nebo individuálně převodem na účet a tomto 

případě lze i po menších částkách (např. měsíčně poměrnou částí) s uvedením jména dítěte v popisu 

platby 

- výběr ve třídách zajistí zástupci určení třídami pro styk se sdružením (pokud se uvolí k výběru třídní učitel 

bude vybírat on) 

- vedení školy poskytne jmenný seznam dětí jednotlivých tříd (přislíbila L. Břenková) 



hlasování 14/0/0 

8. Návrhy a informace členů 

- Lenka Břenková informovala VH o probíhajícím hledání učitele pro první třídu a požádala sdružení a jeho 

členy o pomoc a šíření této informace. 

- Vilma Kollmanová informovala VH o záměru pořádání přednášky o feng-shui a možnosti s lektorkami 

projít školu a navrhnout změny či úpravy prostoru školy na základě jejich doporučení. V případě zájmu o 

spolufinancování této akce z prostředků sdružení bude podána žádost o příspěvek. 

Úkoly: 

1. Projednat u příspěvku rodičů možnost úlev či slev pro rodiny s více dětmi ve škole. – rada sdružení 

2. Zveřejnit na webu sdružení výsledky hospodaření za rok 2013. – D. Šťastná, R. Mochal 

3. Zveřejnit na webu sdružení informace o způsobu poskytování příspěvků z prostředků sdružení – a to jak na 

akce tak půjčky. – D. Šťastná, R. Mochal 

4. Aktualizovat informace o cílech sdružení na jeho webových stránkách a dát tuto informaci rodičům ve škole. 

– D. Šťastná, R. Mochal 

V Semilech dne 6. 5. 2014 

 

Předsedkyně sdružení: 

Dita Šťastná   ______________________ 

 

Ověřovatelé: 

Iva Válková    ______________________ 

Jana Válková Střílková  ______________________ 

 


