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1. AGENDA VALNÉ HROMADY








Prezenční listina Valné hromady a počet členů WSO k 8.11.2012
Přehled hospodaření 2011/2012
Přehled činností 2011/2012
Odsouhlasení Výroční zprávy za školní rok 2011/2012
Návrh na úpravu stanov WSO pro další aktivity WSO
Stanovení min. výše rezervního fondu
Ukončení Valné hromady a další body k diskusi

2. ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
1.1 Prezenční listina
Valné hromady dne 8. 11. 2011 se zúčastnilo celkem 19 členů Waldorfského sdružení Ostrava.
Podepsaná prezenční listina v papírově podobě je založena v dokumentaci WSO.
Naskenovaná prezenční listina v elektronické podobě je přílohou zápisu – příloha č. 1
2.1 Počet členů WSO
Vedení WSO přijalo na Valné hromadě přihlášky 3 nových členů Waldorfského sdružení Ostrava.
Noví členové: Radka Vašková (1. Třída), Tereza Seidlerová (1. Třída), Yvetta Ellerová (9. Třída)
Podepsané přihlášky v papírově podobě jsou založeny v dokumentaci WSO.
Seznam všech členů v elektronické podobě je přílohou zápisu – příloha č. 2.
3.1 Správní rada WSO a výroční zpráva za školní rok 2011/2012
Na Valné hromadě byla potvrzena Správní rada na další rok ve složení:


Michal Hadwiger – předseda WSO



Kateřina Braunerová



Karel Hájek

Správní rada předložila na Valné hromadě Výroční zprávu WSO za loňský školní rok 2011/2012.
Valná hromada odsouhlasila Výroční zprávu, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
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Výroční zpráva bude uveřejněna na webu WSO a přílohou zápisu – příloha č. 3.
4.1 Kontrolní orgán WSO a revizní zpráva za školní rok 2011/2012
Kontrolní orgán WSO zůstává na další rok ve složení:


Pavlína Pekarčíková



Kateřina Konvičná



Karol Lamacz

Zpráva revizní komise bude předložena do konce roku 2012.
5.1 Návrh na úpravu stanov pro další aktivity WSO
Správní rada předložila na Valné hromadě návrh na úpravu stanov pro další aktivity WSO. Jedná se o
rozšíření aktivit v oblasti podpory vzdělávání, spolupráci waldorfských škol a souvisejících institucí.
Valná hromada odsouhlasila úpravu stanov WSO, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.
Upravené stanovy budou po schválení Ministerstvem Vnitra uvedeny na webu školy, sekce WSO.
6.1 Stanovení minimální výše rezervního fondu
Správní rada předložila na Valné hromadě návrh na stanovení minimální výše rezervního fondu ve
výši 60.000,- Kč. Čerpání pod tuto výši musí schválit valná hromada. Valná hromada odsouhlasila
tento návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování
7.1 Další členové WSO a jejich funkce
Na Valné hromadě byli domluveni další členové pro vybrané funkce WSO.


Michaela Tichá - pokladník WSO pro školní rok 2012/2013



Pavel Faruzel – evidence příspěvků, darovací smlouvy



Radka Vašková – dekorace nástěnky WSO



Jirka Kovalský – webové stránky WSO

8.1 Kontaktní informace WSO
Oficiální informace o WSO jsou uvedeny na stránkách Základní školy, sekce WSO
Další informace a aktivity členů jsou na Facebooku, správce Michal Hadwiger
Kontaktní email pro všechny členy WSO: waldorfostrava@seznam.cz
9.1 Ukončení Valné hromady a diskuse nad dalšími tématy
Po ukončení Valné hromady byly probírány aktivity WSO, Základní školy a Lycea.

10.1


Další aktivity WSO pro školní rok 2012/2013
WSO zorganizovalo projektové odborníky i finanční podporu na zpracování projektu a
v květnu 2012 byla podána žádost na MŽP o grant na „Arboretum“, který v sobě nese
osázení školního dvora. Projekt v rozsahu cca 70.000,- Kč byl schválen a bude realizován
(garant Ivana Martáková, Petra Krips)
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WSO podalo 1. 11. žádost o zřízení Mateřské školy waldorfské při ZŠ waldorfské (garant
Kateřina Braunerová)



WSO zorganizovalo projektové odborníky i finanční podporu na zpracování kvalitního projektu,
díky kterému mohla škola podat v říjnu 2012 žádost o grant ve výši cca 1,5 mil Kč na podporu
řemesel (garant Yvetta Ellerová)
Pro další granty bude garantem za školu p. Vašek z družiny, který má zkušenosti s granty.




Den otevřených dveří, prosinec 2012 – zajištění prezentace WSO (garant Michal Hadwiger,
Ivana Martáková)



Vánoční jarmark, sobota 1. 12. 2012 – WSO bude pořádat bazárek hraček a knih (garant
Pavlína Macháčová)



Ples WSO, 2. týden v březnu 2013 – téma roztačíme celý svět (garant Ivana Martáková)



Semináře a workshopy – připravujeme 7 víkendových seminářů – (garant Yvetta Ellerová)



Přednáška ze setkání Waldorfských škol v Dornachu – (garant Martina Lubojacká)



Sportovní den pro celou rodinu, předběžně květen 2013 – pro tuto akci hledáme garanta za
WSO



Rozlučková akce 9. třídy, červen 2013 – pro tuto akci hledáme garanta za WSO – ideálně
rodič 8. nebo 9. tř.

11.1

Žádost o zřízení Waldorfské školky a nové prostory pro Základní školu

Na schůzce informovala ředitelka školy Lubica Havelková o podání Žádosti o zřízení Waldorfské
školky pod Základní školou. Tato žádost byla schválena dne 6.11.2012 Školskou radou a tuto žádost
musí ještě schválit zřizovatel školy na jednání zastupitelstva města Moravská Ostrava dne 7.12.2012.
Ze strany zřizovatele Základní školy byl podán návrh na nové prostory pro školu i školku. Zástupci
školy i WSO se půjdou na prostory podívat a podají stanovisko zřizovateli do 21.11.2012
Na schůzce informovala zástupkyně WSO za Lyceum Kateřina Pavlicová, že současné prostory Lycea
jsou pro potřeby výuky nedostatečné a oddělení Lycea od Základní školy je nevyhovující.
Ze strany WSO je preferovaná varianta vytvoření Waldorfského clusteru plánovaného na Černé louce,
kde by společně fungovala Mateřská školka, Základní škola a Waldorfské Lyceum.
O další postupu budou jednat zástupci WSO s ředitelkou školy, ředitelem Lycea a zřizovatelem.

3. SEZNAM PŘÍLOH
Číslo

Příloha

1.

Prezenční listina ze schůzky Valné hromady WSO ze dne 8. 11. 2012

2.

Seznam členů Waldorfského sdružení Ostrava k 8. 11. 2012

3.

Výroční zpráva WSO za školní rok 2011/2012
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