SPOLEK PŘÁTEL WALDORFSKÉ ŠKOLY
Tyršova 485, 513 01 Semily
IČO 62014641
spws.semily@seznam.cz
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ SPOLKU 5. 11. 2018
Datum, čas:
Místo konání:
Přítomni:

5. 11. 2018, 17:00 – 18:45
Tyršova 485, Semily
prezenční listina přílohou

PROGRAM:
1)
RVP
2)
ROZPOČET 2019
3)
VÁNOČNÍ TRH
4)
DISKUZE

1)

RVP

Vznikl letáček ke změně RVP (rámcový vzdělávací program). Letáček bude k šíření, má probudit v
rodičích zvědavost. Bude poskytnut i jiným školám. Je žádoucí co nejrozšířenější osvěta a aby
nespokojenost se změnou RVP vyšla od rodičů. Mnoho rodičů stále o RVP ještě NEVÍ!!
Návrhy od přítomných:
- udělat po novém roce setkání všech rodičů a o RVP je informovat.
- ve třídách by měli informace přednést zástupci tříd.
- petice? Je třeba ji spustit jako celek (Asociace W. Škol)
- oslovit senátory?
- hlavně stále dokola opakovat, že RVP existuje, že někdo rozhoduje o tom, co se bude ve školách
dít s našimi dětmi a za vším stojí lobby firem, které na to v konečné fázi vydělají
- oslovit Tomáše Jedličku, informovat o myšlence s peticí
Závěr/úkoly:
- informovat na rodičovských schůzkách (všichni zástupci tříd)
- informace zveřejnit na webu spolku (Dita Šťastná)
- informovat a rozdávat letáky na vánočním jarmarku (Dita Šťastná)
2)

ROZPOČET 2019

Návrh rozpočtu předkládá Lenka Pospíšilová (přílohou). O návrhu se diskutuje.
Hlasování o návrhu rozpočtu na rok 2019.
PRO:
5
PROTI:
0
ZDRŽEL SE: 0
Rozpočet na 2019 byl schválen.
Závěr/úkoly:
- rozpočet spolku předat do tříd (zástupci)
- znovu bude rozeslán mail s údaji pro platbu (Lenka Pospíšilová)

3) VÁNOČNÍ TRH
Vše běží podle plánu.
4) DISKUZE
Waldorf 100
Zve na celorepublikové oslavy WALDORF 100 na Vyšehradě 14. - 15. 6. 2019.
Dále na putovní výstavu WALDORF 100, která bude v knihovně a část na jiných místech v SM –
vernisáž proběhne 7. 1. 2019 a výstava bude trvat 14 dní.
Každá škola má možnost se do oslav W100 zapojit čímkoliv, na příští schůzce přednést návrhy, jak
prezentovat W Semily.
U příležitosti W100 budou vydané kalendáře. Bylo by hezké, dát je dětem (učitelům) jako dárek.
Cena 40-50Kč v nákladu cca 310 – 360 ks.
Padl návrh na to, že ½ bude hradit škola a ½ spolek.
Odsouhlaseno všemi přítomnými.
Dvorek
Z toho co je hotové jsou nadšené děti i vychovatelky.
Dále bude následovat pergola, další části na jaře, případně v zimě dle počasí.
Cca do 2 let (od počátku prací) by měl být dvorek ve finální verzi.
Je třeba obejít rodiče hlavně nižších ročníků, aby se zapojili do realizace (Ivan Semecký bude
informovat na rodič.schůzkách)
Přístavba lycea
Aktuální náklady 150mil. Postupně se chystají peníze na projektovou dokumentaci.
Informovanost nových rodičů
Noví rodiče jsou málo informováni o zapojení do aktivit školy.
Vydat manuál pro rodiče prvňáčků? (Martina zašle Ditě co mají v Písku)
Rodiče jsou stále vychováváni ke spolupráci se školou.
Jedním ze dvou základních cílů spolku jsou finance – tento bod je víceméně ustálen a teď je na řadě
bod druhý – vzdělávání rodičů.
Rodiče jako součást zápisu? Stávající rodiče, kteří informují nové rodiče o zapojení do školních
aktivit.
Práce v MŠ? Již v mateřských školách, je třeba rodiče informovat, jak probíhá zapojení rodičů ve
školách.

Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – rozpočet 2019
V Semilech dne 5. 11. 2018 zápis provedla:
Martina Kynčl Wittmayerová…………………….
Zápis ověřila:
Dita Šťastná…..…………………………………...

