
Zápis č. 17 rady Spolku přátel waldorfské školy v Semilech 

ze dne 24. ledna 2017 

Přítomní členové rady: Dita Šťastná, Kamila Slavíková, Jan Myslivec, Jan Wiener, Richard Mochal 

Omluveni:  

Další přítomní: Milan Bajer, Ivan Semecký, Lenka Pospíšilová, Kateřina Rachmetová, Jana Válková Střílková 

1. Vnitřní řád 
2. Jarmark 
3. Poplatky SPWŠ 
4. Informace ze setkání v Pardubicích 
5. Valná hromada 
6. Olympiáda 
7. Informace ředitele školy 
8. Finance 

 
1. Vnitřní řád 
Je vhodné vytvořit seznam kontaktů na zástupce jednotlivých tříd (tak aby jimi nebyli členové rady) a spolek je mohl 
oslovovat. P. ředitel v dalším informačním mailu pro rodiče připomene rodičů, aby za třídu delegovali min. jednoho 
zástupce, který se bude účastnit jednání a bude předávat informace z činnosti spolku rodičům. 

 
2. Jarmark 
Hlavním koordinátorem velikonočního jarmarku bude Milan Bajer. 
Termín konání je 1. dubna 2017. 
 
3. Poplatky SPWŠ 
Hospodářka spolku informovala o úspěšnosti výběru poplatků za letošní rok. Jen základní škola - zaplaceno 107 žáků 
z 230. Obě ZŠ i SŠ dohromady zaplaceno 114 z 302 žáků a studentů. 
Jednotlivé třídy: 
1. 10 z 20 žáků  
2. 18 z 18 žáků  
3. 11 z 20 žáků  
4. 14 z 29 žáků  
5. 5 z 20 žáků  
6. 9 z 24 žáků  
7. 10 z 24 žáků  
8. 7 z 25 žáků  
9. 10 z 26 žáků  
10. 11 z 24 studentů 
11. 2 z 29 studentů 
12. 4 z 22 studentů 
13. 1 z 21 studentů 
 
4. Informace ze setkání v Pardubicích 
Rada vzala na vědomí informaci D. Š. ze setkání waldorfských rodičů z Pardubic. Hlavními tématy bylo testování žáků 
v 5. a 9. třídách, zkušenosti z ostatních škol ad. 
K testování vzniká otevřený dopis, který by měl shrnovat připomínky a stanoviska z hlediska waldorfské pedagogiky.  
  
5. Valná hromada 
Termín konání valné hromady byl stanoven na 21. března od 16 hodin. Pozvánku je potřeby rozeslat min. měsíc 
předem. 
 
6. Olympiáda 
Probíhají přípravy v rámci pracovní skupiny, schůzka k realizaci bude 7. února od 15 hodin i pro všechny zájemce 
z řad rodičů. 
 



7. Informace ředitele 
Rada vyslechla informace ředitel školy o: 

- průběh vyšetřování zpronevěry 
- studie přístavby lycea 
- přípravy oslav 25. výročí vzniku WŠ v Semilech 
- předpokládané požadavky školy na příspěvky ze spolku (lavice, vzdělávání učitelů) 
- plán spolupracovat s tvůrci studie přístavby na návrhu dvorku 

 
8. Finance 
Rada schvaluje příspěvek 40 tisíc na pořízení stavitelných lavic pro 4. třídu. Formu upřesní hospodářka s ředitelem 
školy. 
 

 
_________________________________ 

Zapsal: Richard Mochal 

Ověřila: Dita Šťastná 

Semily, 27. 1. 2017 
 

 
 



Příloha č. 1 

Rozpočet SPWŠ v Semilech pro školní rok 2016/2017 

výdaje  příjmy  

Název akce Plán v Kč  Plán v Kč 

5. třída Olympiáda 10.000 členské příspěvky 70.000 

6. třída Rytířská slavnost 4.000 jarmarky 30.000 

7. třída lyžařský výcvik 10.000 dary 10.000 

7.,8. a 12. tř. divadlo Písek 20.000 rezerva 130.000 

Lyceum - Valdštejn 4.000   

Další potřeby školy: 

učitelé – vzdělávání atd. 

školní družina, dvorek, orientační  značení,  

školní pomůcky atd. 

50.000   

Sportovní den 5.000   

Semilské babí léto 5.000   

Jazykový výjezd zahraničí pro žáky školy, sociální 

příspěvek 
20.000   

Provozní výdaje spolku - kancelářské potřeby, 

poštovné atd…. 
2.000   

rezerva 110.000   

Celkem 240.000 Celkem 240.000 

 

 


