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Zápis z Valné hromady W sdružení Písek o.s. 

Čtvrtek 19. září 2013 v 17.30 hodin eurytmický sál ZŠ Svobodná 
 
Účast: viz prezenční listina 
Předsedající schůze: Jitka Čápová 
Zapsala: Karolína Kubíková 
 

PROGRAM VALNÉ HROMADY 
 
Přivítání. 
 
Představení programu VH (viz pozvánka na VH). Petr Vaněk navrhuje kromě připraveného 
programu také prodiskutovat, jak přimět členy sdružení, aby se zúčastnili Valné hromady v příštím 
roce (a dalších letech), odkdy bude VH usnášeníschopná pouze při nadpoloviční účasti. 
 
Nové uspořádání vztahů mezi ZŠ Svobodnou a ZŠ T. Šobra – stručně o novém uspořádání vztahů 
a o přístupových kódech referuje pan ředitel. 
 
Výroční zpráva – představila Jitka Čápová, o hospodaření referuje Robert Žák. 
Výroční zpráva byla schválena. 
 
Využití výtěžků jarmarků: 
Projekt školní kuchyňky – přestavila Kamila Chmelíková. 
Hudební nástroje – v tuto chvíli se nakupují z grantů Comenius.  
Školní zahrada – velký nově se rozbíhající projekt. 
 
Adventní jarmark – vyřešit čas začátku (dopoledne x od 13 hodin): Jitka Čápová to přednese na 
kolegiu, pořádající 2. třída se tím bude zabývat při třídní schůzce. 
 
Pronájem tělocvičny – návrh, aby škola zveřejnila (na webu, případně prostřednictvím inzerátů 

v tisku) možnost celoročního pronájmu malé tělocvičny, kterou má nyní škola nově ve správě. Také 

návrh spolupracovat v tomto např. s DDM, s MC Kvítek apod. 

Zároveň je třeba zajistit správce – Jára zveřejní v e-mailovém zpravodaji. 

 

Podpora eurytmického vzdělávání – sdružení bude škole platit za pronájem sálu a škola pak 

z těchto prostředků bude nakupovat to, co by jinak kupovalo sdružení. 

 

O transformaci občanského sdružení stručně referuje Petr Vaněk.  

 

VH uděluje výboru sdružení za úkol do 31. 12. vyřešit, co se členy sdružení – jak je přimět, aby se 

zúčastnili Valné hromady. Protože dojde-li ke změně občanského zákoníku, bude VH moci hlasovat 

pouze při přítomnosti nadpolovičního počtu členů sdružení.   

 

Revizní zpráva – vyplývá z ní, že hospodaření sdružení v letech 2011 a 2012 bylo v pořádku. 

Revizorem účetnictví sdružení je Miluška Balková.  

 

Nabídka škole, zda by se nechtěla stát členem sdružení – Tomáš Mandík to přednese na kolegiu.  

 



Účast zástupců výboru na kolegiu – byl vznesen dotaz na vedení školy, zda je zájem, aby se 

zástupci výboru pravidelně (4x ročně) účastnili schůzí kolegia. Promyslet též oboustranně případný 

obsah společných setkání, aby byla smysluplná. Návrh, aby při tomto společném setkání probíhala i 

společná umělecká činnost.  

 


