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

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ RADY SPOLKU 
Datum, čas: 20. ledna 2020, 16:00 – 18.00
Místo konání: Tyršova 485, Semily
Přítomni: prezenční listina přílohou

PROGRAM
1) VELIKONOČNÍ JARMARK
2) REVIZE RVP – VZDĚLÁVÁNÍ 2030+
3) ROZŠÍŘENÍ ŠKOLY – PARALELNÍ TŘÍDY
4) NADAČNÍ FOND
5) WAM (Waldorf Art Music)
6) SPORTOVNÍ DEN
7) PŘESTAVBA LYCEA
8) ČLENSKÁ SCHŮZE
9) CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ
10) MATURITNÍ PLES
11) DISKUZE

1) VELIKONOČNÍ JARMARK 28. 3. 2020

 L. Fridrichová - plakáty na jarmarky – bylo by hezké opakovat nějaké téma na plakátech, 
aby byl aspoň jeden prvek, který by plakáty na jarmarky spojoval (navrhuje hlavičku s 
logem a font písma)

 množství plakátů v manuálu neodpovídá množství plakátů distribuovaných ve skutečnosti 
(hodně jich zbylo) – prověříme aktuálně na dnešním setkání, v manuálu upraví M. K. 
Wittmayerová a předá informaci zástupci 4. třídy.

 I. Semecký: distribuci plakátů zachovat v intencích žlutého seznamu (viz. příloha), ne v tom 
rozšířeném vydání, (v manuálu specifikovat), plus rodiče, kteří rozvezou letáky po 
vesničkách a obcích

 Zuzana Bártová a Dita Bašková – hlavní koordinátorky za 3. třídu si svolají včas 
schůzku koordinátorů k jarmarku

 Marta Šedivá – komunikace za školu, hudebně-kulturní doprovodný program

2) REVIZE RVP – VZDĚLÁVÁNÍ 2030+
 každá škola je vázána zákonem ke svým školním vzdělávacím programům, revize RVP se 

začala v roce 2018 odehrávat, ale zjistili, že nemají strategii na dalších 10 let
 zdánlivě to vypadalo, že pro alternativní školy bude revize RVP velmi špatná
 na stránkách ministerstva šlo do konce roku připomínkovat strategii 2030 pomocí formuláře,

stále je však možno na adresu úředníka (na webu) ještě reagovat a zaslat připomínky – čím 
více připomínek rodiče zašlou, tím větší pravděpodobnost je, že se ministerstvo začne 
zabývat našimi požadavky – zástupci komunikovat ve třídách



 spolek se k tomu vyjádřil a i další spolky W škol se do této aktivity zapojují a vzájemně 
spolu o těchto aktivitách komunikují a koordinují je

 Asociace Waldorfských Škol (AWŠ)dospěla k rozhodnutí, že je třeba větší zapojení a má 3 
zaměstnance na částečný úvazek. Tito zaměstnanci se věnují práci na našem vlastním 
vzdělávacím programu pro waldorfské školy, který musí schválit ministerstvo

 K. Slavíková – bylo by ideální graficky namalovat, jak je to vše propojené, aby se informace
rodičům na rodič. schůzkách lépe komunikovaly

 dokument Waldorfská škola – představuje waldorf i pro newaldorfské - zástupci 
komunikovat ve třídách

 I. Semecký - možná by bylo dobré obejít za spolek rodičovské schůzky, bližší informace 
může podat i I.Semecký

3) ROZŠÍŘENÍ ŠKOLY – PARALELNÍ TŘÍDY
 do jedné třídy se může přijmout 30 dětí, ale dětí, které letos přijdou k zápisu je mnohem více
 více rodičů vyslalo signál, že zájem o paralelní třídy je, je stále více rodičů, kteří chtějí své 

děti dát právě do semilské W školy a ne do jiné
 rozhodnutí stále ještě nepadlo, nejpozději do zápisu 22. 4. 2020 rozhodnutí bude
 co mohou rodiče udělat proto, aby paralelní třídy byly? Stále projevovat zájem o školu, o 

život v ní a pro ní, současně projevovaný zájem rodičů (ať už na schůzkách spolku, na 
přednáškách školy apod) nepůsobí příliš jako podpora pro rozvoj školy

4) NADAČNÍ FOND
 M. K. Wittmayerová - krátká zpráva o činnosti fondu, přehled darů za rok 2019, cíle 

podpory, podpořené projekty

5) WAM (Waldorf Art Music)– 6. 11. 2020
 nultý ročník hudebního festivalu – Dita čte dopis (přílohou), který za spolek a školu chceme 

poslat ostatním w. školám
 pro realizaci akce bude potřeba pomoc rodičů
 inspirací je divadelní setkání v Písku

6) SPORTOVNÍ DEN – 1. 6. 2020 (pondělí)
 zázemí vytvoří prváci z lycea
 letos by byla dobrá inovace v disciplínách, nové nápady od rodičů posílat D. Šťastné

7) PŘESTAVBA LYCEA
 2013 obnovena myšlenka, aby škola fungovala jako celek v jedné budově, díky spolupráci 

školy a rodičů byla v roce 2016 představena studie přístavby lycea
 je podaná žádost a čeká se na územní rozhodnutí
 celé věci by výrazně prospělo, kdyby se škola rozšířila aby mohla být dále podporována v 

rozvoji
 v roce 2021 by měla být grantová výzva na stavební úpravy středních škol

8) ČLENSKÁ SCHŮZE 21. 4. 2020
 nutná účast všech členů, ale přístup mají (stejně jako na setkání rady spolku) i další rodiče

9) CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ – Příbram 28. 3. 2020
 i přes to, že je jarmark, je třeba, aby se tam někdo účastnil,
 I. Semecký – možná by stálo za to prokonzultovat termín setkání v Příbrami – D. Šťastná 

prověří



10) MATURITNÍ PLES – 27. 3. 2020

11) DISKUZE
 I. Semecký – na webu jsou pozvánky na přednášky, důležité pro rodiče - zástupci 

komunikovat ve třídách
 klíčové pro školu je, aby fungovalo společenství tříd – rodič, učitel, žák – to se daří
 Petr Přeučil – rozšířit schůzky tak, aby se obsah řešil přímo na těch schůzkách a ne před 

schůzkami a pak jen informovat o výsledku – probírat s širším plénem lidí – emailové 
fórum, interaktivní diskuze….není třeba se scházet osobně

 paní Michlová kvituje možnost být na schůzce spolku
 K. Slavíková – na každé schůzce by mohl být jeden „plánovací“ bod, něco, co by bylo 

tvořivé – např. k hudebnímu podzimu udělat tvůrčí schůzku
 I. Semecký – díky manuálu na jarmarku se nastavilo, že každá třída má něco na 

zodpovědnost, což je sice dobře
 vždy nechť je na setkání spolku přítomen alespoň jeden zástupce třídy - zástupci 

komunikovat ve třídách

D. Šťastná ukončuje – příští schůzka spojená s členskou schůzí – 21. 4. 2020 v 16hod – navrhuje 
zachovat schůzky úterky v 16hod

21. ledna 2020 zapsala Martina K. Wittmayerová: ……………………………………………….

……………….ověřila ……………………………………………….


