SPOLEK PŘÁTEL WALDORFSKÉ ŠKOLY
Tyršova 485, 513 01 Semily
IČO 62014641
spws.semily@seznam.cz
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ SPOLKU
Datum, čas:
15. 9. 2020, 16:00 – 18.00
Místo konání:
Tyršova 485, Semily
Přítomni:
prezenční listina přílohou

PROGRAM
1) ČLENSKÁ SCHŮZE
2) PARALELNÍ TŘÍDY
3) WAM – Waldorf Art Music
4) FINANCE
5) CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ
6) VÁNOČNÍ JARMARK
7) NADAČNÍ FOND
8) RODIČOVSKÉ ČTENÍ
9) RODIČOVSKÁ KNIHOVNA
10) DOPIS K SOUČASNÉMU STAVU
11) INFO Z KOLEGIA
12) CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ

1) ČLENSKÁ SCHŮZE
 datum středa 4. 11. 2020 17:00 valná hromada (kdo může přijde už v 16)
 Schválení účetní závěrky
 změna v radě (Jana D za Žofku)
 připomínat možnost členství
 Jana Střílková nás provede jaké náležitosti má mít členská schůze, jak má vypadat zápis a
pod.
2) PARALELNÍ TŘÍDY
 ve školním roce 21/22 nebudou
 chce se však kolegium zabývat paralelkama v dalších letech
 současné asistentky – na jednu asistentku v první třídě nebyly finance – pokud rodiče vědí o
někom, kdo by mohl pomoci spolufinancovat asistenty, nechť se ozve řediteli
 někteří rodiče se již ozvali
3) WAM – Waldorf Art Music
 nedopadl grant z LBC kraje
 akce letos odložena vzhledem k situaci
 podpora ing. Kuršela trvá i na příští rok
 školy se žádné neozvali, bylo to však posláno těsně v době před covidem
 na příští rok oslovíme školy osobně

4) FINANCE
 placení příspěvků z třídního fondu se osvědčilo, je vybráno 99% příspěvků
 na letošní rok zůstane výše příspěvku 400,-Kč
 školu je možno více podpořit z financí, které se v loňském školním roce nekonaly
 na členskou schůzi bude připraven rozpočet
 škola děkuje spolku za podporu, protože měla přiškrcený rozpočet
5) CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ
 bude nejdříve na jaře 2021 v Příbrami
 setkávání je dobré k poznávání lidí ze škol, předávání zkušeností
 setkání je otevřené i pro rodiče
 v případě nemožnosti setkávání uvnitř promyslet možnost setkání venku?
6) VÁNOČNÍ JARMARK
 organizaci má na starosti 3.třída, prodejci se již ozývají, je třeba již znát kdo za pátou třídu
bude organizovat prodejce
 kdo za první třídu – dohodnou se zástupci prvních tříd
 v případě uzavření školy/nemožnosti vnitřních akcí – dělat jarmark venku
 může projednat rada, navrhnout kdokoliv
7) NADAČNÍ FOND
 sídlí ve škole
 podporuje waldorfskou pedagogiku a aplikovanou antroposofii v ČR (je tedy fondem pro
všechny waldorfské školy a jeho činnost je přesahem činnosti spolků při školách)
 aktuálně jsou potřeba prostředky na 2 projekty ( https://nfwaldorf.webnode.cz/zaujalo-nas/ )
 uvítáme tipy na případné podporovatele
 uvítáme také podporu finanční
 více info na webu https://nfwaldorf.webnode.cz/ nebo osobně v kanceláři školy
8) RODIČOVSKÉ ČTENÍ
 jednou za měsíc setkávání, např v úterý, čtení, sdílení
 informace se rozešle mailem a zároveň je třeba komunikovat ve třídách
 v úterý zasedá také antrop. pobočka
 možnost hlídání lyceánkou
 13. 10. v 17:30 čtení ve škole
9) RODIČOVSKÁ KNIHOVNA
 spolek má k dispozici knihy od Alex, Adriana spravuje – rodičovská knihovna, je možno do
ní i knihy přidávat
 AM bude cca jednou za 14dní hodinu a budou nachystané knihy, které by si rodič chtěl
půjčit
 jsou tam krásné knihy, nejen o waldorfské pedagogice, i pohádky, antroposofie apod.
10) DOPIS K SOUČASNÉMU STAVU
 vytvořit dopis společně, nebo každý sám za sebe?
 situace s rouškami – začátek toho, co už tu bylo – karanténa, online výuka, distanc, zavření
škol, proto je třeba začít dělat něco dřív, než to začne
 spojit se s ostatními školami? Stávkovat?
 Roušky – první stupeň je neuhlídatelný na hygienické nošení roušek, válí to po zemi, pak si
to dávají i na pusu

















první stupeň - online výuka je nesmyslná
není nouzový stav, je třeba tedy nosit roušky?
kdyby člověk věděl, že je to jen tuto zimu, tak to nějak „zkousnem“, ale co když se to takhle
bude dít navždy.
dobrá varianta, že rodič za to zodpovídá sám, učíme se dýchat a pak si zakrýváme obličej
rouškami
Když se zapojí více rodičů, bude to mít větší možnost na reakci
22. 9. zasedání AWŠ – jistě se tam to téma bude probírat, není však jisté, kolik škol by
podpořilo společnou „stávku“
postoj kolegia – řešilo se včera i průběžně, téma je živé, shoda v tom, že učitelé nemají a
nebudou mít vymáhací povinnost k tomu, aby někoho nutili nosit roušku, škola vytvoří
prostor pro osobní zodpovědnost každého
dopis by měl spíš mířit na ministerstvo školství, zdravotnictví, hygienu – s tématem –
nezavřít školy, nemít online výuku
důležité je hlavně nezavřít školu
činit kroky proti zavíraní škol ve chvíli, kdy je zavřou je pozdě
téma roušek v dopise opustíme, zaměříme se na nezavření škol, na neonline výuku, na
nedistanční
2-3 lidi dohromady dopis, nebo někdo udělá nástřel a pak se k tomu připojí názory dalších?
Jana navrhne text a ostatní k tomu mohou doplnit, text by mě být věcný a jasný
Dopis by měl být otevřený (až bude hotový)
EDIT 21. 9. 2020: Dopis odeslán vč. Potvrzení o přijetí

11) INFO Z KOLEGIA
 Dagmar Skalská
 vánoční hra o narození páně vždy v obsazení pedagogů
 letos hru tříkrálovou – s novými herci a novými kostýmy
 kolegium žádá, zda by rodiče mohli převzít režii a realizaci této hry a do vánoc jí nazkoušet
 je třeba toto komunikovat ve třídách
 je třeba 10 herců
 kostymérka (anpř. Pí Cinková)
 zda by měl někdo chuť si to vzít na starosti
 pí Skalská nabízí podporu jak v předání scénářů, tak v případném shánění herců
 Kamila – je možnost i jiné hry než výše zmíněné?
 Pí Wittmayerová s pí Skalskou připraví zprávu pro rodiče, která se v co nejbližším termínu
odešle rodičům
 MW komunikovat na Walda Bandu
12) CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SPOLKŮ
 navrhnout do Příbrami, aby setkání bylo co nejdříve, např. v LBC...nemusí to být ve škole,
setkávání je velmi důležité pro podporu a stmelení W spolků, pokud se toho neujme
Příbram, tak to udělat my, je třeba propojit rodiče zvlášť v této době, kdy i rodiče potřebují
komunikovat tato témata
 Dita napíše a zavolá, dá na vědomí i všem W spolkům
 příští setkání je členská schůze
15. 9. 2020 zapsala Martina Wittmayerová: ……………………………………………….
21. 9. 2020 ověřila Dita Šťastná:
……………………………………………….

