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

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ SPOLKU 6. listopadu 2019
Datum, čas:
Místo konání:
Přítomni:

6. 11. 2019, 17:00 – 19.00
Tyršova 485, Semily
prezenční listina přílohou

PROGRAM
1. FINANCE
2. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ V OSTRAVĚ
3. INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ
4. PARALELNÍ TŘÍDY
5. ZÁSTUPCI ZE TŘÍD
6. SEMILSKÝ HUDEBNÍ PODZIM PODZIM 2020
7. KNIHOVNA PRO RODIČE
8. OSVĚTLENÍ DO TŘÍD
1. FINANCE
 Rozpočet
◦ Podobně jako v loňském roce je rozpočet je vyrovnaný, výdaje pokryjí příjmy (rozpočet
přílohou)
 Loňští maturanti věnovali do maturitního fondu 20000.
 Škole se může přispívat více. 50% se dává škole, 50% se vrací zpět třídám (podpora třídních
akcí).
 Příspěvky zůstávají stejné.
 Na další školní rok 2020/2021 by bylo třeba příspěvek zvýšit.
Rada spolku hlasuje o schválení rozpočtu:
Pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
Rada spolku schválila rozpočet na rok 2020.
Cestovní náklady členů spolku na celostátní setkání spolku – proplácení.
Rada spolku hlasuje o proplacení nákladů členům spolku na cestu na celostátní setkání
spolků.
Pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
Rada spolku schválila proplacení cestovních nákladů na cestu členů do Ostravy.
2. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ V OSTRAVĚ
 Zpráva ze setkání přílohou a také bude na webu spolku.
 Za náš spolek se účastnili: Dita Šťastná, Ivan Semecký, Jan Wiener
 Hlavní témata – revize RVP (revize rámcového vzdělávacího plánu)










Tomáš Kuba z Plzně se chce dostat do skupiny, která by prosazovala svobodu alternativních
škol.
Pokusí se prosadit individuální vzdělávací plán pro waldorfské školy.
Formulace sedmi požadavků na vládu, co vlastně jako waldorf chceme a proč je důležité,
aby v RVP byly zaneseny požadavky waldorfských škol a iniciativ (převzato z Německa)
Honza Wiener udělal výtah. Plné znění i výtah jsou přílohou zápisu a také budou umístěny
na webu.
Koordinátoři ať komunikují důležitost tématu mezi rodiči, ať nezaspíme dobu, jedná
se o vzdělání našich dětí a o zachování svobody vzdělávání.
Ve chvíli, kdy se ozvou rodiče, budou mnohem více vyslyšeni než zástupci škol.
Celostátní setkávání spolků má smysl, formuje se a vyvíjí a je dobré, že se rodiče skrze
spolky takto spojili. Možná bude třeba v blízké budoucnosti, aby se i rodiče ozvali a
hájili práva svobody vzdělávání.
Náměty ze setkání:
◦ zda by nestálo za úvahu pořádat např. jednou za 2 roky podobnou akci jako W100.
◦ Každá škola by měla najít mezi sebou někoho, kdo by měl chuť rodičům vysvětlit a říci,
kde je nebezpečí v použití médií. Nepodceňovat vliv médií.
◦ Financování spolků v ostatních školách – výměna zkušeností (v zápisu ze setkání).
◦ Příspěvky do spolku jsou v jiných školách mnohem vyšší než u nás.
◦ V mnoha školách mají stále ještě problém příspěvky vybrat.
◦ 0tý ročník pro rodiče – vzdělávání rodičů budoucích prvňáčků, aby se seznámili s tím,
co se vlastně ve škole děje.
◦ Připravuje se dokumentární film k waldorf 100 s absolventy škol, jak žijí, co dělají, jak
nesou svůj základ z waldorfu svým životem (vysílat se bude již v prosinci! ČT 2 /
středa 11. prosince / 15.40-16.25 – informace převzata z webu příbramské školy)
◦ Na setkání zasadili účastníci strom.

3. INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ
 Studium eurytmie pro absolventy a dospělé. Více informací Dita. (letáček přílohou)
 Na příštím setkání bude velké téma přístavby lycea, věc je stále živá a vyvíjí se.
 Pozvánka na letošní přednáškový cyklus
 „Co by měl vědět waldorfský rodič“
 12.11. 18:00 první přednáška
 Cyklus přednášek nejen pro rodiče budoucích prvňáčků, ale i pro rodiče dětí starších
ročníků.
 Koordinátoři informovat ve třídách, že tento cyklus běží.
4. PARALELNÍ TŘÍDY
 V tuto chvíli ještě není rozhodnuto. Je třeba, aby i rodiče se zajímali o aktuální situaci.
Pokud nebudou paralelní třídy, může se stát, že mít staršího sourozence ve vyšším ročníku
neznamená, že mladší sourozenec bude přijat.
 Předpoklad na další roky je zvyšující se tendence v zájmu o místo na základní škole.
 Pro paralelní třídy je podpora zřizovatele.
 Nebrání formální náležitosti ani legislativní věci.
 Pomoc rodičů ve formě vyjádření se k zájmu o paralelní třídy – jakkoliv, dopisem, osobně,
vyjádřením podpory (zapojit i jiné školky v okolí).
 Pedagogicky by nebyl problém s paralelními třídami.
 Historicky je to téměř po 30ti letech, kdy rodiče mohou aktivně vstoupit do fungování školy.
Dle ředitele by se měl spolek stát výrazným partnerem ve věci rozhodování o otázkách
školy.




Síla společenství je v tom, když působíme společně.
Prostorově to lze vyřešit, pokud se opravdu škola rozhodne co chce. Ale možnosti jsou.
Průběžně probíhá i rekonstrukce lycea, takže tam vzniknou další prostory.
 Jaký je vývoj ročníků? Demografická křivka říká, že ročníky slábnou. Z toho vyplývá, že
zájem o waldorfskou školu roste.
 Mohla by i vyvstat otázka, proč by si rodiče nemohli založit novou školu. Třeba právě proto,
že rodiče chtějí dát děti do té konkrétní školy - naší.
Hlasování o podpoře vzniku paralelních tříd.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel: 0
Rada spolku se usnesla na tom, že podporuje vznik paralelních tříd a spolek je připraven
poskytnout maximální součinnost škole.
5. ZÁSTUPCI ZE TŘÍD
 Je třeba z každé třídy 2 zástupci, aby se mohli případně zastoupit a předat poté informace do
tříd. Je třeba se účastnit schůzek.
 Je také třeba popřemýšlet, kdo vezme za Ditu Šťastnou předsednictví – maximálně v
horizontu 2 let. Ideálně někdo z nižších ročníků.
6. SEMILSKÝ HUDEBNÍ PODZIM PODZIM 2020
 Podzimní setkání waldorfských hudebních těles, proložených např. eurytmií. Nultý ročník.
 Koncept a strukturu sepíše Dita Šťastná s Martinou K. Wittmayerovou. Možno žádat o grant
město Semily, příspěvek z LBC kraje, záštitu náměstkyně….prostory jsou v jednání s ing.
Kuršelem.
 Co se týká rozpočtu, je možno sáhnout do rezerv.
 Koordinátoři předat informace do tříd, je žádoucí zapojení rodičů.
Rada spolku hlasuje o konání hudebního podzimu pod hlavičkou spolku.
Pro: 5
proti: 0
zdržel: 0
Rada spolku schvaluje konání nultého ročníku kulturního podzimu.
7. KNIHOVNA PRO RODIČE
 Alexandra Pávková věnovala škole 4 krabice knih jako základ pro rodičovskou knihovnu.
Jsou to velmi hodnotné knihy rezonující s waldorfskou pedagogikou. Rodičovská knihovna
by mohla být ve spojovací chodbě mezi třídami a ředitelnou. Hledá se
knihovnice/knihovník. Je třeba knihy zaevidovat, označit, sepsat.
 Koordinátoři komunikovat ve třídách.
8. OSVĚTLENÍ DO TŘÍD
 Ve 4 třídách komplet nové osvětlení, do dvou let by měly být pokryté všechny třídy do 8mé
třídy, poté družiny.

Další termín setkání
21. 1. 2020 v 17h
Zapsala: Martina K. Wittmayerová………………………………….

Zápis ověřila: Dita Šťastná………………………………………….

