SPOLEK PŘÁTEL WALDORFSKÉ ŠKOLY
Tyršova 485, 513 01 Semily
IČO 62014641
spws.semily@seznam.cz

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY SPOLKU 10. 6. 2019
Datum, čas:
Místo konání:
Přítomni:

10. 6. 2019 15:00 – 17:00
Tyršova 485, Semily
prezenční listina přílohou

Po přivítání předsedkyní spolku Ditou Šťastnou se projednávala následující témata:
1. ZÁPIS Z KONTROLNÍ KOMISE (přílohou)
 evidence poskytování příspěvků ze sociálního fondu
 evidenci vede Lenka Pospíšilová
 pravidla pro poskytování podpory ze sociálního fondu budou dány písemně (Dita s Lenkou)
 ze sociálního fondu se nebude přispívat do třídních fondů
2. FINANČNÍ DARY OD MATURANTŮ
 finanční rezervu, která se od maturantů ve fondu nahromadila mohou mít budoucí maturanti
jako bezúročnou půjčku při pořádání plesu
 měl by existovat manuál od Petra Stříbrného na organizování maturitních plesů
 Dita prověří, jakým způsobem šetří lyceáni na ples
3. PŘÍSPĚVKY SPOLKU
 poplatky vybrány v plné výši, pro školní rok 2019/2020 se prozatím nebudou zvyšovat
4. ČLENSTVÍ VE SPOLKU A ZMĚNA STATUTU
 návrh na „spolupracujícího člena“ - má povinnost platit, právo radit, připomínkovat, ale
nemá rozhodovací pravomoc
 práce s rodiči
 jsou dva důvěrníci ve třídě, ale na schůzi nepřijde ani jeden
 akce komunitního vzdělávání
 Dita s Martinou připraví návrh
závěr:
spolupracující člen
řádný člen
Lenka připraví návrh
čestný člen
5. DIGITALIZACE
 informace pošle Dita emailem
6. WEB
 aktualizace Dita a Martina
 přenechat případnému placenému grafikovi?
7. MAILY
 maily od spolku - informační text dát až na závěr mailu

9. ZVIDITELNĚNÍ SPOLKU
 dotazníkové šetření
 grafika se stále vylepšuje
 návštěvy akcí se pravděpodobně nenavyšují
 velký nárůst dětí u zápisu do 1. tříd i žádostí o přestupy
 přemýšlet nad způsoby prezentace spolku
10. RVP
 Jana – mohlo by vzniknout krátké video o tom, co by revize RVP znamenala – měl by je
vést někdo dospělý, nějaký spot o vlivu digitalizace na děti
 Michal Bouček?
 Mojmír Dlabola?
 Ročníkovka 9.té třídy?
11. GRAFIKA SPOLKU
 placený grafik (Michal Bouček) – grafika v jednotném stylu (plakáty, pozvánky, web –
Michal grafika, Petr Přeučil překlopí do webovek) – Dita s Michalem probere
 logo – soutěž mezi rodiči – Dita a Martina
12. KOMUNIKACE S KOLEGIEM
 vybrat jednoho zástupce spolku, který by jednou za měsíc šel na kolegium a předávaly by se
tak informace oběma směry
 2019/2020 tam bude chodit Dita
13. ŠKOLNÍ ČASOPIS
 bylo by dobré mít školní časopis – lyceáni?

Příloha č. 1 – prezenční listina
Příloha č. 2 – zápis z kontrolní komise
V Semilech dne 10. 6. 2019 zápis provedla: Martina Kynčl Wittmayerová………………………….
Zápis ověřila:

Dita Šťastná……………….…………………………...

