ZÁPIS ZE SETKÁNÍ RADY SPWŠ
DNE 13.2.2018, 17:00h – 19:00h
Přítomni:
Ivan Semecký, Lenka Pospíšilová, Katka Rachmetov (10.tř.), Žofie Převrátilová (6.
tř.), Helena Pánová (9.tř.), Jan Wiener (5.tř.), Milan Bajer (4.tř, 7.tř.), Jana Válková
Střílková (3.tř, 5.tř.), Michal Bouček (3.tř., 4.tř.), Dita Šťastná (9.tř., 11.tř.), Andrej
Bokotej, Kamila Slavíková, Alžběta Hančová, Petra Plachá (1.tř.), Markéta Nováková
(1.tř.), Jana Nováková (2.tř.), Martina Kynčl Wittmayerová (1.tř.), Jana Cinková
(5.tř.), Petr Přeučil (2.tř.)
Omluveni:
Markéta Mikulová (8.tř.)
PROGRAM
1) DVOREK
2) JARMARK 17.3.2018
3) SETKÁNÍ SPOLKŮ W.Š. 20.-21.4.2018
4) 25. VÝROČÍ ŠKOLY 25.5.2018
5) PŘÍSPĚVKY
6) PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE
7) SPORTOVNÍ DEN
8) ŠKOLSKÁ RADA
9) ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU 17.4.2018
10) DOTAZY
Zahajuje pí Šťastná a předává slovo p. Bokotejovi, který zodpovídá za realizaci
přeměny školního dvorku.
1) DVOREK
- realizace cca do 2 měsíců (cca měsíc od započetí prací)
- v současné době je objednané řezivo
- p. Semecký informuje, že je již zájemce o stávající altán (rozebrání, odvoz)
- p. Bokotej zmiňuje potřebu zapojení rodičů, příp. Starších dětí na realizaci stavby,
připraví „Kusovník práce“, tj. všechny práce, které je třeba udělat, podílet se na nich,
zašle p. Semeckému k rozeslání rodičům – kdo chce přiložit ruce k dílu, nechť se
nahlásí přímo p. Bokotejovi na č. 777 258 953
2) JARMARK 17.3.2018
- koordinátor pro velikonoční jarmark je Michal Bouček
1. třída – výzdoba dvorku (Adéla Kocvárová)
2. třída – výzdoba školy (Jana Nováková, nepoužívat kvetoucí alergeny)
3. třída – hl.koordinace (Michal Bouček)
4. třída – propagace (Michal Bouček)
5. třída – prodejci (Jana Cinková, Martina K.Wittmayerová)
6. třída – úklid 2.patra a sálku (Žofie Převrátilová)
7. třída – úklid 1.patra a přízemí vč. Prostoru za šatnami (Milan Bajer)
8. třída – občerstvení (Markéta Mikulová)
- občerstvení
dvorek – 10.třída (pouze pro rok 2018, není zahrnuto v manuálu)
jídelna – 12.třída
horní družina – 11. třída
dolní družina – 8.třída
(8. a 11. tř. Se dohodnou, kdo bude mít dolní a kdo horní družinu)

Slovo si bere pí Pospíšilová a navrhuje zamyslet se nad tím, zda na velik. jarmark
umožnit vstup i externím prodejcům (příjem do pokladny spolku). p. Semecký
navrhuje podmínku, že k prodejnímu stánku bude i dílnička (s výjímkou WELLEDY),
která bude pro děti smysluplná, prožitková, zážitková (ne pouhé „tady máš papír a
maluj“).
Dále se řeší časy vynášení Mořeny a začátek jarmarku. Pí Slavíková připomíná, že
10tá hodina byla zvolena kvůli dojíždějícím. P. Semecký zastává názor, že časy
zimního i jarního jarmarku by se měly shodovat. Odsouhlaseny tyto časy:
09:30h vynášení Mořeny
10:00h zahájení jarmarku – odemčení školy
15:30h ukončení jarmarku
Vzhledem k tomu, že se často na jarmarcích děje to, že prodejci končí prodej již
mnohem dříve než v 15:30, zmiňuje pí Rachmetov systém smluv/podmínek na trzích,
kde prodává své zboží. Z krátké diskuze na toto téma vzešel návrh, že spolek sepíše v
bodech pravidla pro jarmark, prodejci dokument dostanou k podpisu.
Otevírá se otázka dobrovolného vstupného. P. Bajer připomíná, že na vánočním
jarmarku se vstupné vybírá proto, že je to jarmark prodejní a vzhledem k tomu, že
velikonoční jarmark je svým založením spíše setkávací a prožitkový, vstupné se
nevybírá. Pí Nováková M. zastává názor, že pokud je jarmark spojen s dnem
otevřených dveří, není vhodné vybírat dobrovolné vstupné a pí Válková Střílková
navrhuje , že je vhodné mít u vstupu někoho, kdo bude příchozí vítat. Pí Šťastná
navrhuje 9.třídu, která (vzhledem k přijímacím zkouškám) se jinak na velik.jarmarku
nepodílí.
p. Semecký vysvětluje, jakým způsobem bude den otevřených dveří s jarmarkem
zkoordinován. Pro účely D.O.D. jsou určeny prostory 1.třídy. Na dveřích bude
označení, k čemu třída slouží, časový harmonogram D.O.D. vč. doporučených
programů z jarmarku.
Jarmareční program má na starosti Alžběta Hančová, t.č. 777168832, mail
alzbeta.hancova@waldorf.semily.cz
3) SETKÁNÍ SPOLKŮ W.Š. 20. - 21.4.2018
- jedná se o celostátní setkání spolků (cca 30-40 lidí), otevřené fórum pro učitele,
rodiče a pod.
- spolek potřebuje pomoc 1) přes PC techniku a sítě (Petr Přeučil)
2) někoho, kdo ve škole bude 20.4. s případnými
přenocujícími účastníky (Dita Šťastná, Ivan Semecký)
3) 2 lidi do kuchyně na vaření kávy a čaje a pod , jídlo bude
zajištěno přes jídelnu (Jan Wiener, Jana Válková Střílková)
Na setkání se bude řešit revize RVP (rámcový vzdělávací plán), návrh na vytvoření
individuálního plánu pro alternativní školy, principy vzdělávání v ČR. Jedná se o velmi
důležitá témata o budoucnosti školství. Plán tvoří úředníci na ministerstvu školství, jde
v něm o výsledky, tabulková zařazení, ne o děti. Lehce může sklouznout k systému
vzdělávání před rokem 89. Je otázkou, zda umožnit přístup na toto setkání i
newaldorfským školám.
Pí Šťastná pošle zástupcům tříd informace o setkání k rozeslání rodičům, neboť hlavní
myšlenkou tohoto setkání je informovat rodiče.
p. Semecký zmiňuje, že setkání spolků v Semilech se koná prvně a spolku patří velký
dík za chopení se organizace. Waldorfské školství celosvětově funguje jako celek,
úředníci na ministerstvu přišli s plánem na změnu školství, resp. Systému vzdělávání.
Doporučuje vyslechnout si p. Jedličku, který bude na setkání přednášet. Revize

vzdělávacího plánu není pozitivní změnou. Apeluje na rodiče, aby skutečně přišli,
neboť školy bez rodičů nemůžou ustát změny ve školství. Rodiče jsou potřeba.
4) 25. VÝROČÍ ŠKOLY 25.5.2018
- pí Šťastná informuje, že akce se bude konat na Ostrově, bude otevřená i pro jiné
školy, které se mohou podílet na programu
- navázat spolupráci se ZUŠ, která se může podílet na pořádání
- k dispozici bude pódium
- je možnost mít tam stánek např. s jídlem, pitím
- účetní stránku zajistí pí Pospíšilová
- je třeba zajistit zástupce z tříd
- pí Převrátilová nabízí pomoc při organizaci
5) PŘÍSPĚVKY
- pí Pospíšilová není schopná identifikovat některé platby
- pí Židlíková zaplatila ve 3.třídě 2x (pí Válková Střílková vyřídí)
- p. Semecký – v září je třeba připomenout třídním učitelům, aby oznámili ve třídách,
že k příspěvku na školní potřeby se bude zároveň vybírat i poplatek spolku
- pí Převrátilová se dotazuje, co odpovědět rodičům, kteří řeknou, že nebudou platit
příspěvky: „Beru na vědomi.“ (p. Semecký)
- pí Pospíšilová upozorňuje, že pokud některá třída platí hromadně, je třeba dát
seznam platících, příp. Kdo platí méně (týká se rodičů, kteří mají ve škole více dětí).
Rodičům je třeba vysvětlovat, proč se příspěvky platí.
6) PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE
p. Semecký:
- informace o přednáškách se rozesílají mailem
- průměrná účast 10 – 20 lidí, na přednášce Zvládnutí stresu a konflikty v rodině bylo
80 lidí
- malá účast rodičů 1. a 2. tříd!
- témata přednášek je možné napasovat dle toho, co zajímá rodiče
- návrh pí Šťastné na posunutí začátku přednášek na 18h
- lze střídat i dny v týdnu (tzn., nemusí to vždy být středa, některým rodičům se
nemusí hodit)
7) SPORTOVNÍ DEN
- p. Semecký upozorňuje, že termín 1.6. to být nemůže, je třeba najít správný termín,
s pí Slavíkovou otevřou otázku termínu na kolegiu
- pí Šťastná se na organizaci nemůže podílet mezi 3. a 10.6., sl. Štěpničková zvládne
organizaci sportovního dne sama
8) ŠKOLSKÁ RADA
- p. Semecký informuje, že školská rada musí být ze zákona ve školách zřizovaných
obcí, v radě jsou zástupci z řad města, učitelů a rodičů, rada se vyjadřuje ke školnímu
vzdělávacímu programu (více zde: http://www.waldorf-semily.cz/web/rada-skoly/?
s=ws
- na člena školské rady z řad rodičů bude kandidovat Ing. Myslivec, Ing. Sokolářová již
kandidovat nebude (dcera v maturitním ročníku), p. Semecký navrhuje pí.
Převrátilovou
9) ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU
- Pí Šťastná si bere slovo a zmiňuje, že na členské schůzi 17.4.2018 v 16:00h v
družině, je třeba najít zástupce z řad rodičů 2.-5.tříd a oživit radu spolku

10) DOTAZY
- P. Semecký připomíná, že je třeba mít prostor pro dotazy rodičů – např. Kdo bude
třídním učitelem/učitelkou budoucích prvňáčků. Zatím probíhají interní rozhovory a
hledá se vnitřní zdroj,. Měl by být znám do zápisu do 1.třídy
- rodiče mohou vznést své dotazy např. Na setkání spolku, příp. Emailem
- pí Šťastná připomíná důležitost komunikace ve třídách a vhodnost individuálních
rozhovorů s tř. Učitelem/učitelkou, rodiči a za přítomnosti dítěte (nemusí být ve všech
třídách, každý učitel má výuku a vše kolem nastavené jiným způsobem)
- pí Bártová Z. má požadavek na intenzivnější větrání školy – vyřešeno, větrá se
- p. Bouček má dotaz na možnost výměny zářivek, kvůli nepříjemnému hluku – řeší se
s městem
- p. Semecký zdůrazňuje důležitost komunikace rodičů a tř.učitelů/učitelek a
důležitost podpory rodičů. Patří jim veliký dík, že se podílí na chodu a opečovávání
školy – trojčlennost je velmi důležitá (učitel-žák-rodiče)
- pí Šťastná ukončuje setkání

Dne 13.2.2018 zapsala Martina Kynčl Wittmayerová
Ověřila Dita Šťastná

