Zápis č. 12 rady Spolku přátel waldorfské školy v Semilech
ze dne 19. ledna 2016
Přítomní členové: Dita Šťastná, Ivan Semecký, Kamila Slavíková, Jan Myslivec
Omluveni: Richard Mochal
Další přítomní: Milan Bajer, Petra Musilová, Marta Šedivá, p. Chvátal, Pavlína Lukešová, p. Bártová, p. Stejskalová, p. Válková, p.
Rachmetovová,
1. Komunikace škola - rodiče

P. Lukešová a P. Bártová z 5. třídy nejsou spokojené s komunikaci škola - rodiče , mluvily o malé informovanosti
rodičů a o potřebě vytvoření systému předávání informaci o dění ve škole.
Návrhy: konkrétní řešení dotazů od rodičů mailem, osobně s třídním učitelem. Možné je i sdílení mezi rodiči. Muže
posloužit i setkání s radou Spolku.
Za školu hledala řešení p. Šedivá a p. Chvátal: možnost vytvoření upozorněni přes mail pro všechny rodiče, pokud se
objeví na hlavní stránce školy nová informace. Všechny důležité informace by měli předávat třídní učitele. Také by to
mělo fungovat opačně ze strany rodičů k učitelům.
Jednoduchý organizační pavouk pro dotazy rodičů:





škola
rada školy
spolek
zřizovatel

Návrh za Spolek: jsou veřejné setkání rady Spolku pro rodiče i učitele kde je možné řešit otázky, které se týkají Spolku
(viz stanovy a náplň práce).
P. Lukešová a p. Bártová navrhly vytvoření otázky on-line , kde by se různé dotazy a témata určitou dobu
shromažďovaly. Po zpracování by bylo veřejné setkání školy a rodičů. Realizace je zatím v jednání.
2. Jarmark
Jarmark se koná 19. 3. 2016, organizační setkání 16. 2. v 16:00, koordinátorem je Kamila Slavíková.
3. Organizační záležitosti
Bereme na vědomi zrušeni členství paní Libuše Benešové k 1. 12. 2015, z důvodů ukončení studii dětí na WŠ.
4. Finance
Hotovost na pokladně je 1.670,- Kč, na účtu 129.741,- Kč k 19. 1. 2016.
Dostali jsme výpisy plateb z každé třídy, je prosím potřeba připomenout úhradu příspěvku rodičům, kteří ještě
nezaplatili. Zaplatila zatím asi 1/3 rodičů.
5. Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy bude 2. 2. 2016 8:30-17:30, za Spolek koordinuje Ivan Semecký.
6. Kontrolní komise
Základní materiál o činnosti a vytvořit náplň - rada a členové komise.

7. Dvorek: údržba, nátěry a doplnění prvků
Jan Slavík, družinářky a pomocníci z řad rodičů.
8. Šatny
Tlak na zřizovatele zajistit finance – rada.
9. Knihovna ve škole pro rodiče
Knihovna ve škole pro rodiče - p. Myslivcová.

_________________________________
Zapsal: Ivan Semecký
Ověřila: Dita Šťastná
Semily, 2. 2. 2016

Rozpočet SPWŠ v Semilech pro školní rok 2015/2016

Výdaje
Název akce

5. třída - olympiáda

Příjmy
Plán Zdroje
(Kč)
10.000

Plán (Kč)

Členské příspěvky

60.000

6. třída – rytířská slavnost

1.000

Jarmarky

20.000

7.třída – divadlo Písek

5.000

Dary

10.000

7. třída – lyž. výcvik

10.000

8. a 12. třída - divadlo
Písek

10.000

?. třída - Valdštejn,

4.000

Další potřeby školy:
Učitelé - (vzdělání, tudijní
cesty atd.), kuchyňky,

35.000

sušička ovoce, police,
dvorek – houpačky apod.,

orientační značení pro ZŠ
Sportovní den

5.000

Semilské babí léto

5.000

Ostatní výdaje –
kancelářské potřeby,
služby atd.

5.000

Celkem

90.000

Připravil: Ivan Semecký, pokladník SPWŠ v Semilech
Schváleno Radou SPWŠ v Semilech, 15. 10. 2015

90.000

Přehled akcí ZŠ a SŠ waldorfské Semily podpořených SPWŠ v Semilech
ve školním roce 2014/2015

akce

výše
příspěvku v
Kč

Rytířská slavnost

1319

Sportovní den

5400

Parapety u vstupu do školy

3150

Podpora personalistiky školy

10000

Lyžařský výcvik šk. r. 2013/2014

10000

Olympiáda

10000

Duhové divadlo Písek 2015, 7. tř.

10000

Duhové divadlo Písek 2015, 8. tř. a 12. tř.

10000

Duhové divadlo Písek 2014

10000

Svítidla, písek, měření geopat. zóny, nástěnky, květiny a truhlíky, fontána ….

11566

Celkem

81435

Vypracoval: Ivan Semecký, pokladník SPWŠ

V Semilech, 15.10.2015

