Zápis ze Členské schůze Spolku rodičů a přátel waldorfské školy Wlaštovka
25. dubna 2017, 17:00
Zúčastnění:
Kateřina Rutherford, Veronika Nezvalová, Věra Tolarová, Hana Benáčková, Bohdan Vaněk,
Jan Strejcovský, Jitka Strejcovská, Pavla Krapáčová, Zbyněk Krejbich, Martin Vlček,
Martina Všetečková, Petr Vaculík, Valerie Dubcová, Zuzana Urbánková, Hana Vaculíková
• představení zúčastněných
• zkrácená podoba legislativního rámce spolku (k dispozici k pročtení 3 výtisky stanov)
• nastínění hospodaření spolku (příjmy z pořádání školních zájmových kroužků,
příměstských táborů, dílen Ateliéru Archa, z akcí spolupořádaných ve smluvní
spolupráci s waldorfskou školou Wlaštovka o.p.s.) a školy Wlaštovka
• představení Hospodáře spolku, jímž je Věra Tolarová
• diskuse o náplni a fungování spolku – podpora waldorfské školy Wlaštovka,
prezentace školy a osvěta, příprava a (spolu)pořádání jarmarků, slavností a dalších
veřejných akcí a spolupráce např. s Kruhem slavností, jednání s rodičovskými
iniciativami jiných WŠ, podílení se na pracích a úpravách školy
• debata o pořádání dalších akcí, které by ﬁnančně podpořily školu (koncerty,
přednášky, výstavy), hledání nových ﬁnančních zdrojů (zmínka o potřebě min. nových
kontaktů), diskuse i o jiných aktivitách, např. o burze věcí, víkendové umělecké tvorbě
pro děti či rodiče, o aukci či prodeji obrazů atd. a připomenutí kulturních programů
v nejbližším okolí a možnostech prezentovat tam školu Wlaštovka, např. na statku
Bernard či na Kozodoji
• otevřené přizvání nových aktivních rodičů k pomoci při naplňování záměrů, úkolů
a potřeb školy Wlaštovka
• diskuse na téma členských příspěvku (návrh prozatím ponechat 100 Kč/ročně, a pokud
by aktivity spolku vyžadovaly navýšení ﬁnančních prostředků, po roce se k úpravě
příspěvku vrátit) - podrobnosti k platbám k upřesnění 30. května 2017
• někteří ze zúčastněných vyplnili a podali přihlášku, jiní se přihlásili k pomoci zatím bez
oﬁciálního členství ve spolku
• shoda na termínu dalšího setkání, a to v úterý 30. května 2017 v 17:00 ve 2. třídě
• dohoda na vyhovující podobě informování – elektronicky e-mailem a vyvěšením na
nástěnky (v přízemí školy a před třídou MŠ)
Program Členské schůze SRPWŠ Wlaštovka 30. května 2017, 17:00, 2. třída
o Přijetí nových členů

o Projednání organizace blížících se slavností (červen 2017 - Svatojánská slavnost ve
Wlaštovce a Festival řemesel na statku Bernard, září 2017 - celodenní
Svatováclavská slavnost ve Wlaštovce)
o Diskuse o dalších možných aktivitách rodičovského spolku a jiných podnětech
Při revizi členské základny obnovilo své členství 13 původních členů spolku. Na Členské
schůzi 25. dubna 2017 podali přihlášku 2 rodiče, a tím žádají o přijetí za nové členy spolku.
Aktivní spolupráci - zatím bez členství ve spolku - navrhlo a v rámci svých možností
přislíbilo 6 rodičů.
Výkonná rada:
Valerie Dubcová
Jitka Strejcovská
Hana Vaculíková
Hospodář spolku:
Věra Tolarová
Členové spolku (a-z):
Dagmar Kuncová
Jana Lewi Kamšová
Petr Lewi
Petra Michlíková
Renata Nováčková
Ivana Pečimúthová
Jan Strejcovský
Martina Všetečková
Zdenka Zabloudilová
Rodiče, kteří podali přihlášku:
Veronika Nezvalová
Kateřina Rutherford
Aktivní rodiče (zatím bez členství):
Hana Benáčková
Pavla Krapáčová
Zbyněk Krejbich
Zuzana Urbánková
Petr Vaculík
Martin Vlček
zapsala Hana Vaculíková

