ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
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1. AGENDA VALNÉ HROMADY


Počet členů WSO



Prezenční listina Valné hromady



Předložení a schválení výroční zprávy za rok 2010‐2011, rozdělení hospodářského výsledku



Zpráva revizní komise



Volba správní rady



Přehled činnosti za uplynulé období



Ukončení valné hromady



Diskuze a další aktivity WSO

2. ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
1.1 Počet členů WSO
Počet přihlášených členů do Waldorfského sdružení Ostrava je k 20.10. 2011 celkem 30.
Seznam všech členů v elektronické podobě je přílohou zápisu – příloha č. 1.

2.1 Prezenční listina
Valné hromady se dne 20.10. 2011 zúčastnilo celkem 15 členů, což odpovídá 50% všech členů
WSO.
Naskenovaná prezenční listina v elektronické podobě je přílohou zápisu – příloha č. 2.
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3.1 Schválení výroční zprávy, rozdělení hospodářského výsledku
I. Michaela Tichá informovala o hospodaření WSO – přehled je součástí výroční zprávy.

II. Na Valné hromadě proběhlo veřejné hlasování s výsledkem:


Počet přítomných členů – 15 členů (tj. 50% všech členů WSO)



Počet hlasujících pro – 15 členů (tj. 100% z přítomných členů)



Počet členů, kteří se zdrželi hlasování – 0 členů



Počet hlasujících proti – 0 členů

III. Valná hromada odsouhlasila výroční zprávu


Výroční zpráva v elektronické podobě je přílohou zápisu – příloha č. 3. a bude uveřejněna
na webu v sekci WSO.

IV. Valná hromada se usnesla, že výsledek hospodaření za hospodářský rok 2010/2011 ve výši
163.219,26 Kč bude rozdělen na účet "427 ‐ ostatní fondy" takto:


Fond 2. třídy (VS 2010) 6 355,00



Fond 3. třídy (VS 2009) 3 230,00



Fond 4. třídy (VS 2008) 281,00



Fond 5. třídy (VS 2007) 11 941,00



Fond 6. třídy (VS 2006) 9 339,00



Fond 7. třídy (VS 2005) 4 062,00



Fond 8. třídy (VS 2004) 2 887,00



Fond 9. třídy (VS 2003) 2 487,00



Fond družiny (VS 2001) 2 801,00



Fond ZŠ (VS 2000) 5 983,00



Fond 2. ročník SOŠ (VS 22010) 11 660,00



Fond 3. ročník SOŠ (VS 22009) 7 331,00



Fond 4. ročník SOŠ (VS 22008) 655,00



Fond SOŠ (VS 22000) 6 669,00



Fond sdružení (VS 1999) 25 211,00



Fond rezervní (VS 1998) 62 327,26
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4.1 Zpráva revizní komise
Revizní komisi bylo předloženo účetnictví, písemnou zprávu předloží do 30.11. 2011.
Členové kontrolní komise.


Pavlína Pekarčíková



Kateřina Konvičná



Karol Lamacz

5.1 Volba správní rady a předsedy WSO
Nepřihlásili se noví kandidáti, správní rada zůstává v původním složení.


Michal Hadwiger – předseda



Kateřina Braunerová



Karel Hájek

6.1 Přehled činností WSO za uplynulé období
Byly zrekapitulovány činnosti, jejich přehled je součástí výroční zprávy.

7.1 Ukončení valné hromady

8.1 Diskuze


Rezervní fond
o

Zástupci WSO se shodli, že výše rezervního fondu bude držena na úrovni min.
60.000,‐ Kč.

o

S nakládáním s prostředky z rezervního fondu rozhodují na základě písemně
předložených návrhů zástupci WSO. Na rozhodnutí se musí účastnit min. 50%
členů, potvrzení souhlasu stačí e‐mailem.

o

Byl předložen návrh školy – návštěva učitelů na oslavách výročí R. Steinera ve
Švýcarsku. Zástupci WSO se shodli na případné spoluúčasti rodičů 50%, 50% si
zajistí škola. Ivana Martáková bude hledat vhodný grant, případně další možnosti,
jak vybrat prostřednictvím dalších aktivit potřebné finance. Další informace
budou následovat.
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Školní dvůr: garant Petra Krips
o

paní ředitelka pošle písemné vyjádření k předloženým návrhům za školu

o

návrhy budou rozeslány zástupcům WSO

o

Ivana Martáková bude hlídat granty, na které by se projekt dal napasovat

Ples/ bál: garant Ivana Martáková
o

Do další schůzky budou předloženy návrhy pro místa konání vč. kapacity a
termíny (e‐mailem všem zástupcům WSO)

o

Ples je pro rodiče, učitele (ZŠ, SŠ, MŠ + rodiče budoucích prvňáčků), absolventy
ZŠ (seznamy dodá škola)



o

Pozvánky by mohly udělat děti

o

Prodej vstupenek bude probíhat dopředu, kapacita omezená

Jídelna: garant Pavel Faruzel
o

Připravuje podklady pro podání žádosti na zřizovatele (do 31.10. 2011)

o

Otázka jídelny byla otevřena i na školské radě viz bod 2) zápisu:
2) Opět byla otevřena otázka týkající se otevření druhého výdejového okna ve
školní jídelně. Paní ředitelka informovala o záměru WSO zaslat zřizovateli dopis s
žádostí o vyřešení situace ve prospěch našich žáků (a potažmo žáků obou škol).
Jako argument budou uvedeny kapacitní a hygienické důvody. Pan Skýba přislíbil,
že bude o nevyhovující situaci informovat na jednání školské komise.



Školská rada
o

V listopadu proběhnou volby do školské rady, viz předchozí zápis, hledáme
kandidáty, ideální alespoň jeden zástupce WSO. Karel Hájek připraví stručný
přehled náplně a činnosti za uplynulé období pro lepší informovanost rodičů.
Kandidáti se mají nahlásit do 31.10. 2011 !
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3. SEZNAM PŘÍLOH
Číslo

Příloha

1.

Seznam členů Waldorfského sdružení Ostrava k 20.10. 2011

2.

Prezenční listina Valné hromady ze dne 20. 10. 2011

3.

Výroční zpráva

Jméno

Funkce

Datum

Zapsala

Kateřina Braunerová

Člen správní rady

25.10. 2011

Ověřil

Karel Hájek

Člen správní rady

28.10. 2011

Ověřil

Michal Hadwiger

Předseda správní rady

28.10. 2011
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