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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ SPOLKU 11. 2. 2019 

Datum, čas:   11. 2. 2019, 17:00 – 19.00 

Místo konání:   Tyršova 485, Semily 

Přítomni:   prezenční listina přílohou 

 

 

1. 30.3. se uskuteční v Liberci celostátní setkání rodičovských spolků českých wald. škol. Dita 

pojede autem, nabízí svezení. Ivan připomíná, jak pěkné je zažít tuto pospolitost. Tématem 

bude mimo jiné opět RVP, je velice důležité zúčastnit se v co největším počtu … 

2. Pohled zpět – Vánoční jarmark se vydařil. Vše dobře fungovalo. Jen je třeba dobře si 

rozmyslet, jak proběhne úvod, zda by nešlo půl hodiny před zahájením zavřít dveře od 

silnice. Při zahájení byl zmatek, začlo se později a lidé nevěděli, zda už začátek byl či ne. 

Rekordní výdělek – 12200,- Kč  u vchodu a 22000,- korun od prodejců. Je třeba sklidit 

vánoční výzdobu do Vánoc a velikonoční do konce Velikonočního týdne. Žofie přidá tuto 

info do manuálu a ten pošle letošní organizátorce jarního jarmarku Lucii Zákoucké. Jedna 

z pozorovatelek jarmarku má námitku, že se na něm méně a méně podílí děti. Námět 

k zamyšlení, možno přinést na třídní schůzky, … 

3. Velikonoční jarmark – Schůzka 18.2. v 16.30, jarmark 6.4. opět společně s dnem ot. dveří. 

4. WALDORF 100 na Ostrově 17.5. – koordinátor za školu Kamila a Ondřej Slavíkovi a Š. 

Střížková. Rodiče se mohou obracet i na Ditu Šťastnou. Zástupci tříd mají předat do svých 

tříd tyto prosby: - je třeba zajistit 4 osoby k čepování piva, vymyslet a zorganizovat nějaké 

dílny pro děti a veřejnost,  sehnat několik tatínků k přípravě a úklidu lavic a stolů, kdo by 

rád tak napéct či donést něco dobrého. Předpokládaný čas trvání slavnosti je 16.00 – 23.00 h. 

Je třeba dát vědět do 15.4. DÍKY. 

5. Zprávy od účetní spolku – je hotová revize účetnictví za rok 2018, je třeba ji schválit. 

K tomu VALNÁ HROMADA 15. 4. 17.00 v dolní družině. Lenka tlumočí velký dík spolku 

zástupcům a třídám za téměř 100% úspěšnost vybírání pravidelných ročních příspěvků na 

žáka. Otázka pro přítomné – co dělat, když někteří rodiče odmítají zaplatit – má být jejich 

dítě vyloučeno z podpory poskytované spolkem pro celou třídu (např. při lyž. výcviku, 

olympiádě, divadle apod.)? Odpověď přítomných rodičů zní ne, příspěvek od spolku půjde 

přesto pro všechny děti ve třídě. Zatím je to jediný případ, kdy rodiče odmítají zaplatit. 

            Stále platí – příspěvek není povinný. 

6. Dvorek – dostavění herních prvků školního dvorku bude dokončeno v dílčích krocích. Ivan 

pošle, jaké to jsou, zástupci tříd poprosí na třídních schůzkách rodiče, zda by se jich mohli 

ve skupinkách ujmout. Visí to i na školním webu. 

7. Info o nadačním fondu – Současná výkonná ředitelka nadačního fondu Martina Kynčl-

Wittmayerová nemohla být na schůzce, proto čte Dita náplň a cíle nadačního fondu, které jí 

Martina poslala. ……………………………………………………………………………… 

Návrh jednorázové částky od spolku pro nadaci, jako podpora, než si na sebe nadace sama 

vydělá –  Kč 10 000,-. Přítomnou radou spolku jednomyslně schváleno (přítomni 4 z 5 členů 

rady SPWŠ). 

8. Zápis do 1. třídy 24. 4. – za SPWŠ je nadále vyslancem k zápisu Žofie Převrátilová. 

V týdnu před zápisem se staví v ředitelně pro potřebné materiály, zvláště rodičovský 

ROLLUP.  

9. Přístavba lycea – konečně dojde k projednání změny územního plánu a projekt dostavby se 

bude moci posunout kupředu. 
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Příloha č. 1 – prezenční listina 

 

 

V Semilech dne 11. 2. 2019 zápis provedla: 

 

Žofie Převrátilová……………………………. 

 

Zápis ověřila: 

 

Dita Šťastná…………………………………... 

 

 

Přítomni: Ivan Semecký, Lenka Pospíšilová, Kateřina Rachmetov, Jan Wiener, Milan Bajer, Petr 

Přeučil, Petra Plachá, Kamila Slavíková, Jana Duštírová, Žofie Převrátilová, Dita Šťastná 


