Spolek rodičů
pro podporu waldorfské pedagogiky
v Pardubicích
o.s.

Výroční zpráva
o činnosti a hospodaření
v roce 2013

V Pardubicích 21. 1. 2014

za představenstvo
Dita Kes Poustecká, Denisa Lechnýřová

Dozorčí rada schválila dne:

Mgr. Pavel Lomička
předseda dozorčí rady Spolku
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Základní údaje
Název
Spolek rodičů pro podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích o.s.
Sídlo
Gorkého 867, 530 02 Pardubice
IČ

60156031
Statutární orgány Spolku rodičů
Dne 19.3.2013 se uskutečnila řádná Valná hromada Spolku rodičů.
Do statutárních orgánů spolku byli zvoleni:
Představenstvo Spolku
Jan Šejnost - předseda
Robert Ritschel - místopředseda
Dagmar Šejnostová Procházková – hospodářka
Denisa Lechnýřová
Dita Kes Poustecká
Dozorčí rada
Pavel Lomička – předseda
Jaroslava Fialová
Ondřej Sucharda
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Činnost Spolku rodičů v roce 2013
Rok 2013 byl opět poměrně rušný.
V březnu se uskutečnila řádná Valná hromada Spolku, jejímž úkolem bylo zejména
zvolit nové vedení Spolku.
Zdárně proběhlo předání účetnictví nové hospodářce Spolku paní Dagmar Šejnostové
paní Helenou Korunkovou.
Následně se konalo několik setkání rodičů, byla navázána i užší spolupráce Spolku
rodičů a školy, jejíž součástí byla i společná jednání.
V březnu oznámila paní ředitelka Hrochová svoji rezignaci.
Proběhlo setkání Spolku rodičů s paní Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí Odboru
školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, na němž jsme společně probrali budoucí
vývoj na naší škole.
V květnu se naši zástupci, pan Šejnost a pan Ritschel, zúčastnili setkání zástupců
Spolků rodičů při waldorfských školách v ČR. Bylo dohodnuto příští setkání na podzim
v Pardubicích.
Předseda našeho Spolku, pan Šejnost, zde byl nominován do týmu pro jednání
zástupců Spolků rodičů s AWŠ (Asociace waldorfských škol).
V červencovém výběrovém řízení pak byl novým ředitelem školy zvolen dosavadní
pedagog školy pan Milan Barták, který se těšil výrazné podpoře mezi rodiči žáků naší školy,
členy Spolku.
Byly učiněny první kroky pro budoucí spolupráci Spolků rodičů (včetně Spolku našeho)
s AWŠ a OM company s.r.o. v rámci projektu Zvýšení povědomí o w-školství.
Na zářijovém setkání Spolku pak byla opětovně zdůrazněna nutnost zahájení práce
v Kruzích, pracovních skupinách.
Bylo navrženo zahájit činnost těchto Kruhů:
- Kruh Slavnosti – pořádání a organizace školních slavností
- Kruh Mateřská škola – podpora vzniku waldorfské mateřské školy v Pardubicích
- Kruh Lyceum – podpora vzniku waldorfského lycea v Pardubicích
- Kruh PR - pomoc s propagací akcí školy, propagace školy jako takové,
waldorfské pedagogiky apod.
- Kruh Podpora waldorfského školství
- Kruh Stanovy – aktualizace stanov Spolku rodičů a navazujících vnitřních
předpisů, směrnic …
- Kruh Rozpočet Spolku – příprava ročního rozpočtu Spolku rodičů
- Kruh Spolkový web – příprava, spuštění a průběžná aktualizace webových
stránek Spolku rodičů
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-

Kruh Vzdělávání, přednášky … - podpora vzdělávání rodičů, učitelů,
organizování přednášek a seminářů ..

-

Kruh Granty, dotace, fundraising, sponzoring – aktivní získávání
finančních prostředků na podporu činností školy a Spolku rodičů

V říjnu se na naší škole uskutečnily dvě významné akce s celorepublikovým
významem:
- Setkání Asociace waldorfských škol
- Setkání zástupců waldorfských iniciativ a Spolků rodičů při waldorfských základních
školách – setkání bylo všemi zúčastněnými hodnoceno jako velmi vydařené a přínosné,
účast byla rekordní, přijelo více než 40 zástupců z 15 iniciativ a Spolků z celé republiky.
V prosinci na své funkce v představenstvu Spolku rodičů rezignovali Jan Šejnost a
Robert Ritschel.

Jednání Spolku rodičů
19.3.2013
Valná hromada
27.3.2013
Setkání zástupců Spolku, zástupců Kolegia učitelů a paní ředitelky Hrochové
8.4.2013
Setkání rodičů
9.5.2013
Setkání představenstva
16.8.2013
Setkání představenstva
18.9.2013
Setkání rodičů

V průběhu roku se uskutečnila Kruhová setkání - neformální setkávání za účelem
posilování duchovního jádra naší školy formou zpěvu, eurytmie, čtení, povídání, sdílení ...
Spolek se podílel na organizování školních slavností, např. Martinská slavnost,
Adventní jarmark a další.
Za výrazného organizačního přispění paní Olgy Pavlů z RC Kašpárek pokračovala
série přednášek na různá témata týkající se waldorfské pedagogiky a spolupráce ve
společenství.
Uspořádané přednášky
11. 2. 2013
15. 4. 2013
7. 10. 2013
14. 10. 2013
31. 10. 2013
9. 12. 2013

Milan Horák: Budování společenství
Mila Horák: Emoce, které spojují a rozdělují ( Budování společenství )
Milan Horák: Krize ve společenství ( Budování společenství )
MUDr. Petr Mílek: Vývojové fáze dítěte – rytmus sedmiletí
Albert Steigr: Waldorfská pedagogika
PhDr. Karel Rýdl, Csc.: Principy a cíle waldorfské pedagogiky
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Spolek rodičů finančně přispěl na některé projekty a akce:
- Nákup triček na rozloučení pro 9. třídu
- Materiál na Jarní slavnosti
- Ubytování 7. Třídy na lyžařském výcviku
- Materiál na Jarmark
- Vzdělávání učitelů
- Příspěvek na Klubík
- Nákup zvonkohry pro 1. třídu
- Lobing
Došlo také k navýšení členského polatku AWŠ.
Příloha: Finanční zpráva 2013
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