Zápis č. 2 rady sdružení waldorfské školy v Semilech
ze dne 5. 6. 2014
Přítomní členové: Dita Šťastná, Kamila Slavíková, Jan Myslivec, Ivan Semecký, Richard Mochal
Další přítomní: Milan Bajer, revizor
1. Plán činnosti a čerpání na další rok 2014/2015
Požadavky školy byly předběžně doručeny emailem a obsahují:
- Olympiáda 5. třída
- stavba domu 3. třída
- příspěvek na dopravu na divadelní festival do Písku
- výměnné pobyty Norimberk
- podpora zahraničních výjezdů učitelů - studium, hospitace, apod.
- projednat se školou řešení obvodové zdi
- houpačky a pružiny
Další žádosti a návrhy:
-

Dita Šťastná navrhuje uspořádat pro celou ZŠ sportovní den na sportovišti v Řekách, akci je nutno
projednat s kolegiem – Dita Šťastná
pravidelný příspěvek na lyžařský výcvik 7. třídy
příspěvek na studii dostavby budovy lycea

Žádost o příspěvek bude nadále vyžadována v písemné formě. Formulář bude umístěn na stránky sdružení s
těmito náležitostmi – kdo žádá, na jaký účel, jakou částku (formou jednoduchého rozpočtu), jakou formou
(hotovost, převod), alespoň rámcový přehled příjemců (celá školy, třída, konkrétní osoby apod.), termín, kdy
bude třeba čerpat.
Po příjemci bude vyžadováno vyúčtování s těmito náležitostmi: skutečný rozpočet a doklady (účtenka,
faktura apod.) ve výjimečných případech po předběžné dohodě kopie dokladů. Součástí vyúčtování bude i
krátké zhodnocení akce, které s případnými fotografiemi poslouží k propagaci činnosti sdružení.
Je třeba vyvořit formulář žádosti a vyúčtování příspěvku – Richard M.
2. Plán činnosti a čerpání 2013/2014
Je třeba vytvořit a zveřejnit plán činnosti a čerpání za rok 2013/2014, rozeslat jej rodičům a umístit na web
sdružení – Dita Š. , Ivan S.
3. Žádosti o příspěvek
Rada schvaluje příspěvek na dofinancování organizace přednášky o feng shuei ve výši 900,- pro Vilmu
Kolmanovou.
4. Příspěvek rodičů
Výběr hotovosti od zástupců ve třídách a vklad na účet nebo předání pokladníkovi bude zajišťovat Kamila
Slavíková.
Rada projednala návrh zvýšení příspěvků a na školní rok 2014/2015 stanovuje je ve výši Kč 400,- na žáka a
školní rok. Vzhledem k plánovaným výdajům však rada souhlasí, že v případě nutnosti je možné vybrat
jednorázový dodatečný příspěvek.
Rada schvaluje od školního roku 2014/2015 úlevu pro rodiny s více dětmi tak, že výše příspěvku za třetí a
každé další dítě ve škole je Kč 200,-.
Rada schvaluje snížení poplatku až na Kč 0,- pro členy rady. Využití slevy je na uvážení každého člena rady.
5. Získávání sponzorských darů
Všichni členové rady se shodli na nutnosti oslovovat případné dárce a sponzory za účelem získání finanční či
jiné podpory např. pro plánované úpravy interiéru školy dle rozboru feng shuei.

6. Projekt dostavby lycea
Rada byla informována předsedkyní o možné potřebě finanční spoluúčasti na dokončení studie dostavby
lycea. Z diskuze vyplynul požadavek na účast člena rady při dalších jednáních – Jan M.
7. Půjčky
Rada jednoznačně nesouhlasí s udělováním darů jednotlivcům. Pomoc nabízí formou půjček. Rada se shodla
na pravidlech poskytování půjček z prostředků sdružení takto:
- půjčka je určena na akci související se školou (lyžařský výcvik, zájezd (např. Florencie) apod.)
- půjčka je bezúročná
- splatnost je 1 rok
- max. výše souběžných půjček je 10 tisíc Kč
- odsouhlasení půjčky členy rady je možné z důvodu zrychlení i mimo oficiální jednání rady pomocí emailu
nebo telefonu
8. Jarmarky
Rada k dalšímu jednání potřebuje přehled plateb jednotlivých prodejců, kteří se zúčastnili jarmarku,
záměrem je u komerčních prodejců poplatek zvýšit.
Do konce srpna je nutno připravit rámcovou koncepci vánočního jarmarku ve spolupráci s Vilmou
Kollmanovou – Dita Š.
9. Studie úprav školy
O případné realizaci musí nejprve rozhodnout a odsouhlasit záměr kolegium školy. Rada k dalším případným
korkům potřebuje kopii zápisu z kolegia s tímto souhlasem. – Dita Š.
10. Propagace SPWŠ a jeho činnosti
Je třeba vytvořit přehled kontaktních osob v jednotlivých třídách s uvedením kontaktu (telefon a email) –
Dita Š.
Těmto zástupcům je potřeba zasílat informace o chodu sdružení, zápisy rady apod. – Richard M.
Je nutné aktualizovat rozesílací seznamy rodičů všech tříd patrně před třídní učitele – Richard M.
V průběhu prvních měsíců nového školního roku je třeba navštívit rodičovské sdružení první třídy, vysvětlit
jim funkci a cíle sdružení a získat za danou třídu aktivní kontaktní rodiče – Jan M.
11. Razítka sdružení
Rada vzala na vědomí informaci o počtu dispozici razítek sdružení. Celkem jsou 3 kusy razítek v držení po 1 ks
– Ivan Semecký, Kamila Slavíková, Dita Šťastná.
12. Další
- navrhnout škole návrat kurzů vaření a nabídnout pomoc s realizací – Dita Š.
- požádat kolegium o poskytování více informací (i průběžných) pro rodiče – např. divadelní přestavení žáků
nebo akce výměna oken– Dita Š.
- zajistit plakátek na aktuální třídní představení (11. a 19. 6.) a rozeslat rodičům – Richard M.

_________________________________
Dita Šťastná, předsedkyně sdružení

Malá Skála, 9.6.2014

