
Zápis z rady Společnosti Waldorfské školy 8.9.2011 
 

Přítomní : E. Zemková, M. Romanutti, L.Vybíralová, E.Lánská, J.Čechová, J.Lánský, F. Balík, 
A.Navrátil 

 
Omluveni : A.Steiner, B.Antonová, L.Kosařová, A.Bayerová, R.Šedivá, K.Ostřížek, J.Zemánková 
 
Hosté : R.Lukášová, L.Jelínková, J.Boček 
 
1/ Korfbal – J.Boček 

• J.Boček informoval o snaze obnovit hraní korfbalu v Příbrami a zavést tuto hru na naší 
škole. 

• V minulosti působil v Příbrami oddíl korfbalu, později se přesunul do Milína. Nyní hledá 
pamětníky, chce zmapovat historii hry v Příbrami a navázat na tuto tradici. Zároveň by rád 
získal informace k vybavení na hru. 

• Tento sport je obecně nejvíc rozšířený v Holandsku, ve světě se hraje hodně na 
waldorfských školách. Je bezkontaktní - bránit se smí jen hráč stejného pohlaví, míč se 
nesmí brát z ruky,  kombinační, rychlý - s míčem se neběhá, nedribluje a nekope se do něj, 
družstva jsou smíšená (4+4). 

• Pomoc a spolupráci zatím přislíbil oddíl z Č.Budějovic. 
 
2/ Plánované akce – E.Lánská 

• 20.9. bude další přednáška – setkání s p.Dostalem na téma Základní kámen – v ateliéru školy 
od 16h. Na předchozí přednášku navazuje jen volně, zváni jsou všichni, kteří mají zájem se 
zamyslet nad tím, co to vlastně znamená „položení základního kamene“ bez ohledu na to, zda 
se již nějaké práce na toto téma zúčastnili. 

• Ochrana fauny – neziskovky  - zatím nebyl sdělen náhradní termín akce. 
• WOW - DAY – 29.9.2011 od 15.00-18.00 hod - naše škola se letos prvním rokem zapojila do 

tradiční akce waldorfských škol – charitativního prodeje ve prospěch dětí, které nemají školu. 
Prodejní burza oblečení a knížek.Organizace se ujala p.uč. 2.třídy Renata Lukášová.  

• 2.10. setkání Obce křesťanů 
• 15.10. – kurz kovotepectví, práce s mědí 
• 12.11. – kurz košíkářství, práce s pedigem 
• 20.11. – Parsifal   
• 26.11.- Adventní jarmark – organizačně zajišťuje 3.třída, odpovědná osoba L.Kosařová, třídní 

učitel K.Ostřížek 
 

3/ Oslava 20 let založení školy – E.Lánská, E.Zemková 
• Program je na 3 dny 

o Středa 5.10. – slovní a umělecká (malba) reflexe 20 let školy. Zajišťuje E.Lánská, 
malbu vede L.Sosnovcová, na závěr přečtení meditace základního kamene. Pro 
zájemce z řad rodičů a učitelů a pozvané hosty. Interní. 

o Čtvrtek 6.10. 
� 10:00 – loutkové divadlo – pozvané MŠ, 1.třída 
� 14:00 - ukázky práce učňů a rukodělné dílny pro děti a veřejnost. Kováři, 

truhláři, měditepectví, práce s vlnou, práce s kamenem- mastek. 
� 16:00Školní slavnost 
� 18:00 – LUCERNA – divadelní představení Akademie sociálního umění Tabor, 

hrají absolventi 5.ročníku a p.Anežka Janátová. 



o Pátek 7.10. 
� 13:00 - Položení základního kamene – interní akce školy (učitelé, děti, rodiče) 
� 14:00 – sportovní odpoledne. 1.- 4. třída hra OKLIPO, na organizaci se 

podílejí žáci 8.třídy. Pro starší žáky se připravuje turnaj v ping pongu - čtyřhra. 
� 17:00 – představení 9.třídy „Zlatý kolovrat“ 
� 18:30 – slavnostní večer - poděkování čestným hostům a mentorům 
� 19:00 – koncert CHAIRÉ 

o Od středy do pátku bude probíhat výstava prací žáků v prostorách školy. 
• Jsou hotové pozvánky, letáky, plakáty. Kalendáře jsou v tisku. Veškeré propagační materiály 

po grafické stránce připravil p.uč. R.Anton. Tisk zajišťuje firma Dirtecho. 
• Je potřeba dořešit občerstvení na čtvrtek a pátek, podobnou formou jako na jarmarku, 

zkusíme domluvit s 9. a 7.třídou (9.třída v pátek hraje divadlo). Jinak rodiče. 
• O hosty z města a kraje se postarají učitelé, slavnostní večer bude uvádět R.Riško. 
• O fotodokumentaci se postará  p.uč.Šárka Jonáková ve spolupráci s rodiči a středoškoláky. 
• Dary pro hosty – předány budou v látkových taškách s logem školy. Kalendář, svícen, CD 

nahrané a nazpívané učiteli. 
• Hra pro děti OKLIPO – zajišťují E.Zemková, E.Lánská. Na stanovištích budou děti ze 7.třídy. 

Pro starší děti je připraven turnaj v ping-pongu – zajistí p.uč.Šárka Jonáková 
 

4/ OKLIPO – E.Lánská 
• 3.9.proběhla brigáda, byly opraveny cesty poškozené přívalovým deštěm. 
• J.Lánský postupně do klubovny montuje policovou stěnu vedle dveří na ukládání materiálu. 
• Ve spolupráci s ing.Vyhnisovou se připravuje monitorovací zpráva. Dle pravidel grantu jsme 

tuto zprávu povinni předkládat každý rok po dobu tzv. udržitelnosti projektu, v našem případě 
je to 5 let. Za zpracování zprávy neplatíme, dle smlouvy nám ji zpracuje v rámci platby při 
ukončení projektu. 

• Roční revize je již objednaná. 
• Členové rady dali J.Lánskému mandát, aby dále řešil záležitosti související s projektem 

OKLIPO. 
 
5/ AMU – M.Romanutti 

• Informoval o setkání s učitelem střední školy z Německa. 
• Jako priorita se řešila školka – vyjednává se přidělení prostor, které by se pro ni adaptovaly. 

Je naplánovaná schůzka se zastupitelem města p. Molnárem. 
• Pracuje se na otevření lycea. 

 
6/ Družina – J.Čechová 

• Vzhledem k velkému počtu zájemců o družinu a školní klub nastal i pro maminky 
dojíždějících dětí problém s jejich přijetím do družiny.  

• Je sice pochopitelné, že při přijímání dětí mají přednost zaměstnané maminky, ale v případě, 
že rodiče dítěte bydlí na vzdálenější vesnici, matka nemá k dispozici auto, není pro ni možné, 
aby dítě vyzvedávala hned po vyučování a dítě v 1.třídě není schopné samostatně dojíždět.  

• Zkusit hledat řešení v navýšení kapacity klubu – využít další prostory, promyslet personální 
zajištění. 

 
7/  Info škola – R. Lukášová 

• Od 12. do 15.10 bude na škole hostovat p.Lída Kučerová, speciální pedagožka z Německa. 
Bude hospitovat ve vybraných třídách, konzultovat  s učiteli způsob práce s některými dětmi, 
bude k dispozici rodičům. 



 
8/ Placená kordinátorka – E.Zemková 

• Připravujeme žádost na úřad práce o zřízení místa veřejně prospěšných prací dotovaného 
tímto úřadem. O administrativu s vyřízením žádosti se stará E.Zemková ve spolupráci 
s F.Balíkem 

• Toto místo se zřizuje na 1 rok, poté je třeba žádat znova. Takto placenou koordinátoru má 
např. MC Dobříšek. 

• Náplň práce by tvořila administrativa Společnosti, žádosti o granty a jejich administrace, péče 
o provoz RC Poupátko, provozní a materiální zajišťování kurzů, zajišťování 
fotodokumentace,  propagace všech akcí a aktivit atd. 

 
9/ Příští rada se z organizačních důvodů s ohledem na oslavy 20 let školy uskuteční ve 
čtvrtek 29.září                           

 
 

Zapsala: E.Zemková 
 
 
 
Předsedající schůzi: E.Lánská 

 
 


