
Zápis ze setkání rady Společnosti Waldorfské školy Příbram, z.s. dne 7. 4. 2016 
 
Přítomni: Radka Balíková, Vratislav Balík, Ivo Klímek, Jarmil Brynda, Lenka Vybíralová, 
Lenka Lukášková, Anna Marie Steinbach, Eva Zemková, Ivana Petrušková, Blanka 
Antonová, Jana Čechová 
  
1. Zprávy z MŠ 
 
Proběhly zápisy – 34 zájemců na 10 volných míst 
 
Žádost o navýšení částky na mentory – mentorka pro školku dvakrát do roka, celkem 
5000 Kč 
 
  
2. Zprávy ze školy 
 

• 3. třída bude žádat o peníze na stavění domku 
• 6. třída chystá Rytířské slavnosti – konec června 
• 7. třída – od příštího školního roku bude mít nového třídního učitele 
• 10. třída – truhláři vyrábí stanoviště na naučnou stezku na Padáku, která bude 

otevřena k 800. výročí Příbrami 
• 11. třída – kováři praxe v kovářských dílnách 
• Střední stupeň žije ročníkovými pracemi 
• 26.4. přijímačky na střední stupeň – spolupráce s pražským lyceem – kdo tam 

nebude úspěšný, tomu doporučí i naši školu 
• Přípravy oslav 25. výročí školy 
• Žádost o peníze na Martina Procházku – preventivní programy, závislosti – 2600 

Kč za den – 18. návštěv za rok 
• Problém s prezentací a následnou výstavou ročníkových prací – už nelze dělat 

v divadle – návrhy – nemocnice, Atollo 
• Návrh veletrhu středních škol v prostoru WŠ 

 
  
3. Akce Pokladnička 
 
Úspěšnost výběru – 76% třídní fondy, 57% fond SWŠ 
 
Vedení třídních fondů - možnost vyřešit jako projekt do 2. ročníku na středním stupni 
v rámci ekonomiky – od příštího školního roku – učitelé prověří, jestli bude zahrnuto do 
plánu 
 
Faktura za administrativní práce roku 2015 – 33 150 Kč – bude proplaceno Janě Čechové 
 
  
4. Tábor 
 
Z táborových peněz budou nakoupeny matrace 
 
  
5. Valná hromada 
 
Budou se vybírat členské příspěvky 200 Kč – všichni pro 
 
Návrh na výbor valné hromady  

– předseda VH – Filip Balík 
– zapisovatel – Blanka Antonová 
– ověřovatel zápisu – Eva Zemková 



– skrutátor – Radka Balíková 
 
 
5. Ostatní a různé 
 
Brigáda OKLIPO – 3.6. natírání herních prvků, oheň, pizza, zpěv 
 
Walden bude pravděpodobně spojen s oslavami 25. výročí školy 
 
Knihovnička  

– návrh na nakoupení nějakých knih – potřeba udělat seznam 
– nejdříve se zeptat paní ředitelky, jestli by škola neměla nějaké knihy do 

knihovničky – Jana Čechová 
– Vymyslet text, který na knihovničce bude – Filip Balík 

   
Společnost má nové facebookové stránky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala Jana Čechová           Vratislav Balík 

   předseda rady SWŠ 
 


