Zápis č. 10 rady Spolku přátel waldorfské školy v Semilech
ze dne 17. září 2015
Přítomní členové: Dita Šťastná, Ivan Semecký, Kamila Slavíková, Richard Mochal
Omluveni: Jan Myslivec
Další přítomní: Milan Bajer, Marta Šedivá
1. Jarmarku
Rada svolává schůzku k adventnímu jarmarku na 8. října na 16:00.
Termín konání jarmarku rada stanovuje na soboru 5. prosince 2015.
Rozeslat pozvánku rodičům s výzvou na hlavního koordinátora jarmarku – R.M.
2. Předběžné žádosti školy o příspěvek
Rada vzala na vědomí informaci o požadavcích školy, které jsou obdobné jako v předchozím roce. Navíc se objevili
požadavky na částečné financování nákladů na seminář učitele v zahraniční, zvýšení podpory vzdělávání učitelů a
oživení myšlenky asistenta (aspirujícího učitele) v odhadovaném rozsahu 40 tisíc.
3. Doplatek lavičky 1. tř.
Rada schválila vyplacení doplatku na povrchové úpravy lavic pro 1. třídu pro J. Wienera ve výši 6.000,-.
4. Klub
Rada vzala na vědomí informaci zástupkyně ředitelky M. Šedivé o stávajícím stavu naplnění družin, možnostech zajištění
trávení času po výuce pro další ročníky (4. a výše), o možnostech zřízení školního klubu školou či další organizace. Dále
pak informaci o možnosti využití grantu a zřízení klubu pod hlavičkou spolku. Problémem je, že škola v podstatě nemá
prostor (pouze možnost využít po skončení výuky sálek).
Rada doporučuje škole vstoupit do jednání s dalšími školami v Semilech a subjekty, které by měly o využití grantu zájem
a mohly by tuto službu zajistit i ve waldorfské škole.
Rada znovu deklaruje, že spolek nepředpokládá vstup do grantových programů a zejména nebude nikoho zaměstnávat.
5. Výběr příspěvku
Rada požaduje informovat zástupce tříd o zajištění výběru příspěvků a informování rodičů o možnosti zasílat platbu
přímo na účet sdružení. Tento způsob rada preferuje.
Informovat zástupce o podmínkách výběru příspěvku na školní rok 2015/2016.
Na schůzkách jednotlivých tříd připomenout činnost sdružení a příspěvek na tento rok dle rozdělovníku z 10.6. – všichni
členové rady.
6. Rozpočet
Rada požaduje do připravovaného rozpočtu včlenit příspěvek 10 tisíc pro 7. třídu na účast na festivalu v Písku. Dále pak
příspěvek na konání Sportovního dne ve výši 5 tisíc.
Na příští radu připravit návrh rozpočtu na školní rok 2015/2016 – I.S.
7. Stanovy
Rada požaduje dokončit úpravy stanov a jejich zaslání na min. vnitra. Po zajištění podkladů znovu svolat radu a
projednat další potřebné kroky jako je svolání valné hromady.
Zjisti a zajistit kroky nutné k úpravě stanov v souladu s novým občanským zákoníkem – R.M.
8. Ostatní
Další termín řádného jednání rady byl stanoven na 15. října v 16:00 ve škole.
Na tuto radu připravit podklady k bodům – dvorek a Hudební semilské babí léto.

_________________________________
Dita Šťastná, předsedkyně sdružení
Malá Skála, 22. 9. 2015

