
Zápis z členské schůze 

Spolku přátel waldorfské školy v Semilech 
 

1.  

Dne 21.3. 2017  od 16.00 do 18.30 hod se uskutečnila členská schůze Spolku přátel waldorfské školy 

v Semilech (dále jen „spolek“) za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných. Členská 

schůze byla svolaná dne 15.3. 2017 elektronickou pozvánkou svolavatelkou Ditou Šťastnou – 

předsedkyní spolku, která schůzi zahájila a předsedala. 

 

2.  

Na programu jednání členské schůze byly tyto body: 

a. soupis listiny přítomných  

b. volba zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, dvou sčítačů hlasů 

c. další program 

  - volba nového člena rady spolu 

  - souhrn činnosti za rok 2016 

  - vize a náplň spolku 

  - informace o rozpočtu 

 

3. 

a. Byla vyplněna listina přítomných, která je přílohou zápisu včetně dvou plných mocí. Předsedající 

následně oznámila přítomným členům, že členská schůze je usnášení schopná. 

 

 

b. Zapisovatelem byla schválena Lenka Pospíšilová, ověřovateli zápisu Jana Válková a Jan Wiener, 

sčítači hlasů Kamila Slavíková a Petr Přeučil 

pro bylo 12 přítomných, proti  0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných 

 

c. Předsedající seznámila přítomné s programem členské schůze. Přítomní projednali jednotlivé body 

schůze a usnesli se na následujícím : 

 

Usnesení č. 1 – Členská schůze  bere na vědomí odstoupení  Jana Myslivce jako člena Rady spolku a 

schvaluje přijetí Žofie Převrátilové jako nového člena Rady spolku 

pro bylo 11 přítomných, proti  0 přítomných, zdržel se 1 přítomný 

 

Usnesení č. 2. – Členská schůze uděluje souhlas, aby Rada spolku mohla schválit účetní uzávěrku za 

rok 2016, která bude auditorskou firmou předána spolku do konce března 2017 

pro bylo 12 přítomných, proti  0 přítomných, zdrželo se 0 přítomných 

 

d. ostatní body programu:‘ 

-  Členská schůze byla seznámena s rozpočtem na rok 2016/2017 (rozpočet je přílohou tohoto zápisu) 

-  Členská schůze byla seznámena s plánem akcí, které spolek čekají  do konce školního roku 2016/17. 

Jedná se o Velikonoční jarmark  (probíhají přípravné schůzky), Olympiáda pátých tříd waldorfských 

škol konaná letos v Semilech (probíhají kontinuálně přípravné schůzky a schůzky jednotlivých 

pracovních skupin). 

- Členská schůze vzala na vědomí, že vzhledem k pořádání Olympiády waldorfských škol se letos 



Sportovní den pořádat nebude 

 

- Dvorek školy – členská schůze vyslechla informace pana ředitele Ivana Semeckého o současném 

stavu dvorku – stabilizovaný altán z hlediska bezpečnosti a návrh na komplexní řešení dalšího rozvoje 

a úprav školního dvorku –s  návrhem architektonického řešení  dvorku může pomoci studie Ing. Arch. 

Jana Mártona a společnosti Nature Systém studio.  

Členská schůze vzala informace na vědomí a pověřila pana ředitele dalším jednáním s Ing. Mártonem 

a zrealizovaní předběžné studie a svolání schůzky všech zúčastěných stran 

 

e. Termín příští Rady spolku bude 2.5. 2017 v 17.00 hod. 

 

Na závěr poděkovala předsedající všem přítomným členům spolku za účast na členské schůzi. 

 

zápis pořídila: Lenka Pospíšilová   ověřili:  Jana Válková, Jan Wiener 

 

podpis předsedkyně spolku  p. Dity Šťastné 

 

 

 

 

 

Rozpočet SPWŠ v Semilech pro školní rok 2016/2017 – upravený po jednání rady 13.9. 2016 

výdaje  příjmy  

Název akce Plán v Kč  Plán v Kč 

5. třída Olympiáda 10.000 členské příspěvky 70.000 

6. třída Rytířská slavnost 4.000 jarmarky 30.000 

7. třída lyžařský výcvik 10.000 dary 10.000 

7.,8. a 12. tř. divadlo Písek 20.000 rezerva 130.000 

Lyceum - Valdštejn 4.000   

Další potřeby školy: 
učitelé – vzdělávání atd. 
školní družina, dvorek, 
orientační  značení,  
školní pomůcky do tříd atd. 

50.000   

Sportovní den 5.000   

Semilské babí léto 5.000   

Jazykový výjezd zahraničí pro 
žáky školy, sociální příspěvek 

20.000   

Provozní výdaje spolku: 
kancelářské potřeby, poštovné 
atd…. 

2.000   

Příspěvek na zahraniční 
studijní pobyt pro učitele, 
schválenou radou dne 13.9. 
2016 

20.000   

rezerva 90.000   

Celkem 240.000 Celkem 240.000 

Zpracovala Lenka Pospíšilová, hospodář SPWŠ  



 


