ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPWŠ SEMILY
17.4.2018

PŘÍTOMNÍ
Dita Šťastná, Žofie Převrátilová, Vilma Kollmanová, Kateřina Rachmetov, Martina Kynčl
Wittmayerová, Lenka Pospíšilová, Jan Myslivec, Kamila Slavíková, Richard Mochal, Jan Wiener,
Milan Bajer, Jana Válková Střílková, Ivan Semecký, Petr Přeučil
PROGRAM
1) ZAHÁJENÍ
2) USTANOVENÍ ORGÁNŮ SCHŮZE
3) NOVÝ ČLEN SPOLKU
4) NOVÝ ČLEN RADY
5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
6) CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ 21. 4. 2018
7) OSLAVA 25. VÝROČÍ ŠKOLY 25.5. NA OSTROVĚ
8) SPORTOVNÍ DEN 8. 6. 2018, 8 – 13 h
9) OLYMPIÁDA 5. TŘÍDA
10) DVOREK
11) PŘÍSTAVBA LYCEA
12) PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE
13) RŮZNÉ

1) ZAHÁJENÍ
Zahajuje Dita Šťastná a shrnuje akce roku 2017:
- Velikonoční jarmark
- celostátní setkání spolků na jaře v Českých Budějovicích
- olympiáda 5.tých tříd
- podzimní první oslava 25. výročí školy v KC Golf
- celostátní setkání spolků na podzim v Písku
- Vánoční jarmark
- studie dvorku, lycea
2) USTANOVENÍ ORGÁNŮ SCHŮZE
Jako ověřovatelé zápisu jsou ustanoveni:
Jako sčítači hlasů jsou ustanoveni:

Ivan Semecký
Milan Bajer
Kateřina Rachmetov
Žofie Převrátilová

3) NOVÝ ČLEN SPOLKU
Novou členkou spolku byla navržena Martina Kynčl Wittmayerová. O návrhu se hlasuje.
PRO:
13
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 1
(M. Bajer má plnou moc paní Bajerové)

4) NOVÝ ČLEN RADY
Richard Mochal oznamuje své odstoupení z funkce radního ke dni 16.4.2018, své rozhodnutí předá
spolku písemnou formou.
Na funkci radní od 17.4.2018 je navržena Martina Kynčl Wittmayerová. O návrhu se hlasuje.
PRO:
13
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 1
5) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Zprávu o hospodaření 2017 předkládá Lenka Pospíšilová.
- finanční zpráva přílohou zápisu
- navrhuje, že na webu budou transparentní informace, na co se peníze spolku použily
- účetní závěrka za rok 2017 je odevzdána na FÚ
- spolek je bez závazků
O hospodářském výsledku 2017 se hlasuje.
PRO:
15
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Zástupci spolku děkují Lenka Pospíšilové za její práci.
- výdělek velikonočního jarmarku 2018 byl 9500 Kč.
- 4 třídy čerpaly ze sociálního fondu 3250 Kč. Sociální fond je určen v celkové výši 13000 Kč a je
naplněn z peněz získaných z jarmarků (tzn. Nejsou do něj vkládány peníze z vybraných členských
příspěvků).
- zaplacené příspěvky v jednotlivých třídách přílohou
- nadále je nutné podpořit informaci do tříd o nutnosti přispívat do fondu a z jakého důvodu
- p. Těšínská z 3.třídy zaplatila 2x – dořeší s ní Žofie Převrátilová
Robert Mochal zjišťuje, jak se platí v ostatních třídách – v některých třídách se platí do fondu
hromadně a o to více se pak přispívá do třídního fondu. Tento systém bude ve spolupráci s třídními
učiteli zaveden od září 2018 ve všech třídách.
Stále je třeba připomínat zástupcům tříd, pokladníkům a třídním učitelům, nutnost informovat
rodiče o tom, že do třídního fondu se bude dávat částka vč. Příspěvku do fondu spolku a proč se tak
děje. Jan Myslivec má poznámku, že ve 12. a 13. třídě jsou pokladníci žáci, ne rodiče.
• Je třeba obeslat jednotlivé pokladníky tříd a zástupce tříd a sezvat je na informační schůzku.
Zodpovídá Dita Šťastná.
Ivan Semecký se ještě vrací k čerpání prostředků ze sociálního fondu – některé třídy nepřispívají do
fondu spolku, ale zároveň jsou připravené využívat sociální fond – je třeba zajistit rovnováhu.
• Zodpovídá kontrolní výbor.
6) CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ 21. 4. 2018
Dita Šťastná připomíná, že v sobotu 21.4. od 9-16 h proběhne ve škole celostátní setkání spolků w.š.
Zatím se ví o účasti spolků z Ostravy Poruby, Plzně, Prahy a Písku. Spolek z Ostravy přijede již v
pátek ve 20:30 hodin, Ivan Semecký zajistí odemčení školy a ubytování.
- je třeba na sobotu zajistit nějaké občerstvení, oběd se zajistí z Pizzerie
- sraz v 8:00 hodin ve škole
7) OSLAVA 25. VÝROČÍ ŠKOLY 25.5. NA OSTROVĚ
- pozvánka se rozešle zástupcům tříd a ty je rozešlou rodičům.
• Zodpovídá Dita Šťastná.
Kamila Slavíková – ze strany učitelů bude dílna (p. Včeláková, p. Trnka, p. Břenková), ze strany
rodičů se nikdo nepřihlásil.

8) SPORTOVNÍ DEN 8. 6. 2018, 8 – 13 h
Dita Šťastná informuje o své nepřítomnosti na sportovním dnu. Ten zajistí Kateřina Štěpničková.
Je třeba zajistit moderátora (Richard Mochal zapůjčí megafon).
• Zodpovídá Martina K. Wittmayerová.
Dita Šťastná rozešle email se seznamem, co je třeba na sportovní den zajistit a žádá o zpětnou
vazbu, kdo si co vezme na starosti. Ivan Semecký navrhuje, že vzhledem k počtu disciplín 8 by bylo
vhodné, aby si z každé třídy vzal jeden rodič na starosti jednu disciplínu.
9) OLYMPIÁDA 5. TŘÍDA
5. třída se zúčastní olympiády waldorfských škol v Itálii.
Více info na webu školy http://www.waldorf-semily.cz/web/zpravy/zprava.php?id=1523617051
10) DVOREK
Ivan Semecký informuje, že vznikl nesoulad mezi objednávkou materiálu a jejím vyřízením a tudíž
materiál zatím není. Měl by být do konce dubna, realizace však proběhne zhruba v červnu v
návaznosti na úpravy stávajícího sálku a dílen pro budoucí potřeby mateřské školky, která bude do
školy na čas přestěhována s největší pravděpodobností v létě r. 2019.
Email o dvorku a pomocných prací byl odeslán 21.3. - ověřit, zda má Richard Mochal všechny
adresy a zda došel všem (malá odezva rodičů na žádost o pomoc s realizací dvorku).
11) PŘÍSTAVBA LYCEA
Ivan Semecký informuje, že letos se zřejmě s přístavbou nezačne, neboť je více priorit pro
investice. Měla by však proběhnout rekonstrukce 3.patra (které je v současnosti uzavřené), vytvoří
se tam prostor pro odborné učebny. Informační dopis pro rodiče se připravuje.
12) PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE
Ivan Semecký informuje, že průměrná účast na přednáškách, které škola ve spolupráci převážně s
učiteli pořádá, je 10 rodičů na jedné přednášce.
- přednášky přestěhovány z prostor školy do veřejného prostoru (knihovna), tím se účast lehce
zvýšila
- je třeba položit si otázku, jaká témata by rodiče zajímala, co udělat pro větší účast, příp. Se
zamyslet nad tím, zda jsou vůbec přednášky přínosné, myslet při tom i na limity přednášejících
- Dita Šťastná navrhuje posunutí začátku na 18:00 hodin, také zmiňuje, že je třeba rodičům dopřát
čas na zpracování informace, že přednášky jsou v knihovně a že jim budou přínosem – pořádání
přednášek je dlouhodobý projekt
- Jana V. Střílková navrhuje dělat např. Půlhodinové přednášky v rámci jarmarků, příp. K
přednáškám nabídnout hlídání dětí
- Žofie Převrátilová navrhuje pouze např. 3 přednášky ročně a z toho jednu v rámci jarmarku
Je třeba se k tomuto tématu ještě vrátit.
13) RŮZNÉ
- Kamila Slavíková předává zprávu z kolegia, které konstatovalo, že velikonoční jarmark spojený s
dnem otevřených dveří (DOD) byl velmi dobrý nápad. Bohužel Velikonoce v r. 2019 jsou až příliš
pozdě vzhledem k zápisům do 1.tříd a navrhují DOD připojit k vánočnímu jarmarku, pak ale nelze
vybírat vstupné. Mohlo by se však vybírat na konkrétní věc (např. Na lyceum) – Lenka Pospíšilová
upozorňuje na složitou legislativu pro tento případ.
Vilma Kollmanová navrhuje filtrovat externí prodejce na velikonočním jarmarku. Není vhodné, aby
DOD (=prezentace školy) byl spojován s externími prodejci.
Ivan Semecký navrhuje zachovat termín jarmarku v polovině března, uspořádat společně s DOD a
nazvat akci JARNÍ JARMARK – celá diskuze k jarmarečním tématům bude ještě vrácena na
kolegium.

- Ivan Semecký informuje o získaném příspěvku od města cca 80tis na výměnu osvětlení ve třídách
stačí na 2 třídy (každý rok se vymění část).
- na lyceum je podaných 56 přihlášek
- probíhají jednání o třídním do 1. třídy, Jana Mejsnarová jde učit na speciální školu do Jičína
- Lenka Pospíšilová informuje o GDPR (dle nařízení EU od května 2018) – ochrana a nakládání s
osobními údaji. Týká se školy i spolku a intenzivně se na tom pracuje.
Dita Šťastná ukončuje setkání a zároveň je určen termín dalšího setkání na 12. 6. 2018 od

16:00 hodin.
Přílohy:

Přehled příjmů a výdajů 2017
Seznam zaplacených příspěvků spolku

Dne 17. 4. 2018 zapsala

Martina Kynčl Wittmayerová

……………………………...

Ověřili

Ivan Semecký

………………………………

Milan Bajer

………………………………

Spolek piitel waldorfsk6 Skoty v Semilech
TyrSova 485, 513 01 Semily

Hlavni dinnost
ReZie

trny
5oer odpadu
Piijate piisp6vky a darl
Pilspdvky Skole
Pr0bdZne poloZky
danKovni uroKy a popl.
UEIKCM

PRIJMY
VYIJAJE
0,00 -14.763,00
44.272.0O
-4.580.00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00 -152.000,00
24.650,00 -24.650,00
t4J.VZZ,UU

-195.99J.UU

zdaiovan6 6innost
nezdafrovan6 6innost
prub6Zn6 poloZkv

ROZDIL
-14.763,00
9.092,

000
/5.OUU,UU

-152.000,00
0,00
0,00

-bz.u/1,0u

39rS92,00
-91.763.00

000

Piehled majetku a zilvazktt
pokladna

4.479,O0

fdet
spoiicl Idet
b6ZnV

135.641.74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

pohleddvky
zAvazky
zdsoby
dlouhodob,i maietek

Semily, 21.3"2018

Dita Stastn6
piedsedkynd spolku

Zapfacen6 piispEvky ke dni 16.4.2OLg

Tiida

poiet iiik0
24

celkem

poiet

za

placenrich piispEvkfi

1.L

22

13

19

19

27

4

30

20

27

2

23

IJ

24

6

27

16

30

20

28

21.

29

2.

22

2

320

