
Zápis ze schůzky rady Společnosti Waldorfské školy Příbram 

konané dne 3. 2. 2011 
Přítomni : E. Zemková, J. Lánský, M. Romanutti, B. Antonová 

 

1. Byl upřesněn program valné hromady Společnosti Waldorfské školy 

Příbram, která se bude konat dne 24. 2. 2011 od 17:00.  

Je třeba zvolit novou revizní komisi – 3 členy, bude řešeno přímo na valné 

hromadě.  

Do valné hromady je třeba sepsat kandidáty na členy rady – min. 13 osob. 

Každá třída by měla mít v radě svého zástupce. 

Do vedení valné hromady byli navrženi: předsedající schůze – B. Antonová, 

sčitatel – J. Lánský, ověřovatel zápisu – M. Romanutti. Je třeba ještě navrhnout 

zapisovatele, oslovíme E. Lánskou. 

 

2. Byla oslovena paní Lenka Kosařová, aby se ujala agendy členů 

společnosti (registraci, placení členských příspěvků) místa paní E. 

Křiváčkové, která odstoupila z rady. 
 

3. Setkání občanských sdružení při waldorfských základních školách 

pořádané Sdružením rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku 

o. s. 

 – termín –  víkend 15.-17. dubna 

- upřednostňujeme kratší variantu, tj. 15. 4. 

 - k  zastupování naší organizace se zatím přihlásily: Eva Lánská a Eva 

Zemková, odpověď zašle E.Lánská 

 

4. Hospodaření s penězi společnosti – Schválení drobných nákupů bude 

předmětem jednání na valné hromadě. Výše nákupů bude ještě 

upřesněna a navržena jako položka do rozpočtu. 

 

5. Byli jsme informováni, v jakém stavu je vybírání příspěvku 200,-- do Spol. 

WŠ Pb. 

 

6. Byla navržena nová koncepce přípravy školních jarmarků. 

 

7. 20. výročí WŠ v Příbrami - Seznámení s dosavadním stavem příprav a 

akcemi souvisejícími s tímto významným výročím. 

 

8. Kruh důvěry – dne 10. 2. se koná schůzka Kruhu důvěry. Jiné informace 

nabyly k dispozici, protože zástupce kruhu důvěry nebyl přítomen. 

 



9. AMU – Pan Marcel Romanutti referoval o schůzce Strategického vedení 

WŠ Příbram konané dne 24. 1.   

- Osobní pohovory s učiteli 

- Nová zástupkyně ředitele – Mgr. Jana Vančatová 

- Pochvala Evy Zemkové za úspěšné získávání grantů – plánována 

další spolupráce s ní jako speciálním agentem pro granty. 

- Potřeba věnovat se koncepci 3. Stupně 
10. OKLIPO – Referoval pan Josef Lánský 

-     17. 12. pokus o vniknutí do dřevostavby byl nahlášen Městské policii Příbram.  

- Jsou plánované 4 kurzy zakomponované do průběhu roku –  dřevořezba, 

kamenosochání, kovotepectví a práce s vlnou, 

- Přišla čtvrtletní revizní zpráva 

 

11. Dne 28. a 29. 1. 2011 proběhl zápis dětí do 1. třídy – dostavilo se 19 dětí 

 

12. Dne 18. 1. 2011 proběhl ve škole den otevřených dveří.  

 

13. Byla připomenuta přednáška pana Boňka 20. 3. 2011 od 15:30 - „150 let 

narození R. Steinera“  

 

 

 

Zapsala: B. Antonová, E. Zemková 

Ověřovatel zápisu : E. Lánská 

  

 
 


