Zápis ze setkání 22.01.2013
Zúčastnění: Jan Myslivec, Tonda Hoffmann, Dita Šťastná, Kamila Slavíková, Ondřej Slavík, Kateřina
Rachmetov, Žofie Převrátilová, Milan Bajer, Mirka Kubínová, Jindra Kocvárová, Iva Válková, Helena
Pánová
1. 1, Valná hromada – zvolení nových členů rady SPWŠ: Kamila Slavíková, Dita Šťastná, Jan
Myslivec, Tonda Hoffmann, Richard Mochal. Revizor: Milan Bajer. Stávající stav financí:
50.000,- Kč. Prosíme všechny rodiče o příspěvek, neboť tento je určen pouze a výhradně
našim dětem, např.: Olympiáda 5. třída, 8. a 12. tř. divadlo v Písku, příspěvky na odborné
mentory (vzdělávací semináře budou otevřeny i rodičům), dovybavení dílen různým nářadím,
možnost půjček studentům na zahraniční pobyty atd.
2. Rodičovský klub SPWŠ vede Kateřina Rachmetov a Žofie Převrátilová. Náplní bude tvoření
dětí i dospělých, rodičovské večery. 1. setkání bude v únoru, termín bude upřesněn emailem.
3. Výběr částky 200,- Kč, systém vybírání – buď hotově zvoleným zástupcům jednotlivých tříd,
nebo na účet 51-7105660277/0100, VS – rodné číslo, do zprávy pro příjemce – jméno dítěte.
Na tuto částku je možno vystavit darovací smlouvu a o tuto snížit o ni daň z příjmu. Formulář
pro výběr peněz v příloze, zástupci jednotlivých tříd odevzdají peníze v kanceláři školy u
Žanety Fleknové do 28. 02. 2013. Pokud nebudou rodiče solventní, budou požádáni o pomoc
při školních akcích (úklid, malování,…)
4. Zástupci v jednotlivých třídách zjistí, co rodiče umí a dovedou a toto sepíší a donesou na další
schůzku SPWŠ, (jsou věci, které když neuděláme sami, nebudou).
5. Oslava 20. výročí školy – koordinátoři: Ondřej Slavík tel. 776 245 749,
mail:ondrej.slavik@waldorf.semily.cz , Lenka Břenková, Petra Musilová, Martina Pojkrová,
Jindra Kocvárová. Datum: sobota 11., nebo 18. 5. 2013, bude ještě upřesněno. Místo: Lyceum
Předběžný program: Dopoledne – sportovní turnaj mezi dětmi rodiči, hry a další sportovní
vyžití. Odpoledne – hudební a divadelní vystoupení dětí, rodiče zajistí po domluvě ve třídách
dílny, prožitkové aktivity a občerstvení. Další podrobnosti se domluví na další schůzce SPWŠ,
zeptejte se prosím již nyní rodičů, kdo by mohl pomoci…
Pozn: paní Kubínovou prosíme, aby panu Slavíkovi
přinesla CD kapely, která by tam mohla hrát
6. Návštěva semináře v Plzni, bližší info v příloze. Chcete-li se zúčastnit, napište do 29. 01. na
email: d.stastna@mammut.cz
7. Navázání spolupráce s rodiči z Lycea, z každé třídy bychom uvítali zástupce – zařídí Dita
Šťastná
8. Další schůzka SPWŠ: úterý 19. 03. ve školní družině v 16,00 hodin.
Požadavek od Jindřišky Kocvárové na finanční příspěvek od SPWŠ :
oslovuji Vás, jako člena užšího vedení našich rodičů, a pana Hoffmanna jsem již oslovila též - alespoň SMS
zprávou. On byl doposud také stěžejní osobou ve věci níže zmíněné. Ráda bych Vás požádala o finanční
výpomoc týkající se spolupráce s naší
partnerskou školou v Norimberku. V rámci příprav nového projektu jsem absolvovala týdenní hospitační pobyt u
nynější norimberské 7. třídy v listopadu roku 2012. Následně pobývala týden - od 2. 1. 2013 - má kolegyně, paní
Sybille Lankes
Weiss zde, a společně jsme připravovaly možné stáže kolegů a žáků naší školyRáda bych Vás proto požádala o
finanční výpomoc na tyto dva pobyty, a to za cestovné a stravné, které jsem hradila ze svých zdrojů. Doposud
sdružení, v rámci možností, tyto aktivity pomáhalo spolufinancovat a zastřešovat, za což jsme jako organizátorky
velice vděčné. Pokud najdete chvíli k prodiskutování o Vašich možnostech stran výše spolufinancování, prosím o
zkontaktování. s pozdravem Kocvárová Jindra
Jen pro Vaši informaci, v Norimberku mají zvláštní fondy na financování těchto výměn pro své žáky, hlavně ze
sociálně slabších rodin, což zatím u nás tak zcela není, jen pokud já požádám Vaše sdružení. Naše škola na
refundace nemá vlastně vůbec žádné prostředky.

