W sdružení Písek o. s.
Dr. M. Horákové 1720
397 01 Písek

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI SDRUŽENÍ

ZA ROK
2013

Přílohy:

Bilance hospodaření
Rozvaha a výsledovka
Komentovaná závěrka

2

1. Základní údaje
Název:
Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Předseda:
E-mail:
Webové stránky:

W sdružení Písek o. s. (dále Sdružení)
Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
68 53 79 64
občanské sdružení
Ing. Dagmar Hovorková
wsdruzenipisek@zssvobodna.cz
www.zssvobodna.cz

2. Cíle Sdružení
1. Sdružení je ustanoveno, aby všestranně podporovalo rozvoj Základní školy Svobodné a Mateřské
školy Písek.
2. Sdružení iniciuje, řídí a provádí projekty zejména v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže,
EVVO, dramatické výchovy, seznamování veřejnosti se životem školy.
3. Sdružení spolupracuje s radou školy.
4. K zabezpečení cílů činnosti shromažďuje Sdružení finanční a materiální prostředky.
3. Orgány Sdružení
Předsedkyní Sdružení byla od 14. 9. 2012 Dagmar Hovorková.
Hospodářem byl Robert Žák.
Kontrolu hospodaření provedla Miluše Balková.
Výbor Sdružení tvořili tito (zvolení) členové:
Jitka Čápová, Dagmar Hovorková, Karolína Kubíková, Jaroslav Smola, Kamila Chmelíková, Petr Vaněk,
Robert Žák
Valná hromada se konala 19. září 2013.
Dále se konaly pravidelně jednou měsíčně schůzky výboru Sdružení v těchto termínech: 4. 1., 2. 2., 22.
3., 12. 4., 3. 5., 7. 6., 26. 8., 15. 9., 4. 10., 7. 11., 6. 12.
Výbor navštívil 1x schůzi kolegia mateřské školy dne 2. 5.
4. Hospodářská činnost
Sdružení vede účetnictví a podává přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Sdružení nemělo žádné zaměstnance. Jako koordinátorka Sdružení pracovala Karolína Kubíková na
základě dohody o provedení práce.
K činnosti Sdružení fungoval i v letošním roce bankovní účet u GE Money Bank č. 7701105544 / 0600
(zrušen 11. 10.) a spořící podúčet 199660275 / 0600 (zrušen 11. 9.). Správcem účtu a pokladny byl
Robert Žák. Nově byl zřízeny: běžný účet u FIO banky č. 2400414578/2010 a dále termínovaný vklad
s obnovou 2300490143/2010 (perioda 12 měsíců) a 2700490142/2010 (perioda 3 měsíce)
Interně byl účet rozdělen na třídní fondy, fond družiny a fond nadstandard, dále účty jednotlivých
kroužků a projektů, aby bylo možné analyzovat příjmy a výdaje.
4. 1. Podúčet třídy a družina
Tento podúčet sloužil k zajištění školních potřeb pro žáky. Při hromadném nákupu bylo možné jednotlivé
položky pořídit levněji. Navíc některé požadované školní potřeby jsou používány pouze na naší škole
a jsou obtížně dostupné (např. sešity jsou vyráběny na zakázku, akvarelové barvy a kreslící bloky jsou
pořizovány v Německu apod.). Z tohoto podúčtu se také hradí příspěvek do Asociace waldorfských škol
ČR, který činil 125 Kč na žáka; od září 2013 je to 150 Kč na žáka.
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Od rodičů byl na školní potřeby vybírán příspěvek ve výši 750 Kč na žáka (2.–9. třída),
v 1. třídě 1250 Kč; 200 Kč do fondu družiny.
4. 2. Podúčet nadstandard
Z tohoto účtu byla hrazena činnost školy nad rámec výuky. Tyto prostředky se používaly na pronájmy
sálů, divadla, organizaci slavností, pořádání přednášek a besed pro děti a rodiče, tvůrčích dílen, nákup
netradičních materiálů k výuce, pomůcek pro výuku, výzdobu školy, prezentaci školy, návštěvy lektorů
a další.
Od rodičů byl vybírán příspěvek 500 Kč na žáka.
Vyúčtování fondu viz přílohu č. 1 Bilance hospodaření.
4. 3. Hospodářský výsledek jednotlivých projektů a oblastí
Viz přílohu č. 1 Bilance hospodaření.
4. 4. Dotace k jednotlivým projektům
Řada aktivit Sdružení je realizována v rámci některého z projektů, na které čerpáme dotace z grantových
programů. Pro přehlednost je zde uveden přehled projektů, na které byla získána dotace a sponzorské dary
nad 3 000 Kč.
Darující
Jihočeský kraj
Město Písek
Město Písek (výherní automaty)
Město Písek (výherní automaty)
Rehabilitace Sedláčkova
Fyzioreha
Josef Ciboch
Novotná Helena
Fošum cars
Natural Pavlátová Jitka
Celkem

Dotované projekty
Duhové divadlo 2013
Duhové divadlo 2013
Copánek – Duhové pohádky
Masopust 2013
Školní žákovská kuchyňka
Školní žákovská kuchyňka
Duhové divadlo 2013 – mléčné výrobky
Duhové divadlo 2013 - květiny
Duhové divadlo 2013 - propagace
Duhové divadlo 2013 - propagace

Celková částka
30 000
86 000
15 000
10 000
10 000
10 000
6 152
3 000
5 000
14 000
189 152

4. 5. Rekapitulace majetku Sdružení na účtech
Viz přílohu č. 1 Bilance hospodaření.
4. 6. Nákup pomůcek z výtěžků jarmarků
Úhrada (přednášek a seminářů s žáky s Uwe Buermannem – elektronická média)
z celkové částky 7500 Kč (1800 Kč vstupné; z výtěžku jarmarků 5 700 Kč)
Zůstatek výtěžků jarmarků je 45 092 Kč a bude použit v následujícím období ve prospěch výuky
a revitalizace nově přidělené školní zahrady.
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5. Akce Sdružení
5.1. Samostatné aktivity a podíl na školních akcích
Jednorázové akce:
10. 1.
12. 2.
16. 3.
13. 5.
30. 5.-1. 6.
15. 6.
11. 11.
27. 11.
30. 11.

Tříkrálová slavnost
Masopustní rej městem a veselice
Velikonoční jarmark a tvůrčí dílny a Vynášení smrtky
Pásmo ke Dni matek
Duhové divadlo
Rytířské slavnosti
Martinská slavnost
Tvůrčí dílna Vázání adventních věnců
Adventní jarmark

Práce ochotnického divadelního souboru Copánek a dětského souboru Culíček
Soubor Copánek funguje pod hlavičkou Sdružení od září 2006. V roce 2013 v něm pracovalo 13 členů.
Soubor pracoval na pravidelných 2 hodinových zkouškách každé úterý v loutkovém sále KD či
v klubovně MŠ Sluníčko. Soubor uváděl pohádky: O slepičce a kohoutkovi, Zvířátka a loupežníci,
Jabloňová panna, Duhové pohádky.
Celkem soubor odehrál 9 představení.
10. 2. Jabloňová panna 2x; 24. 3. O slepičce a kohoutkovi, Zvířátka a loupežníci 2x; 14. 4. Jabloňová
panna 1x, 6. 10. Jabloňová panna 2x, 10. 11. Duhové pohádky 2x
Soubor v roce 2013 financoval svoji činnost z příspěvku Města Písek a ze vstupného.
Kroužek tvořivé dramatiky Culíček pracoval ve dvou skupinách (mladší – 1.-3. třída pod vedením
Barbory Broskové, starší – od 5. třídy pod vedením Jitky Čápové).
Culíček uvedl pro veřejnost, ZŠ Svobodnou a MŠ Sluníčko tři pohádky: Nanynka a Málinka, Cukrárna u
Justýny a Skřítci.
V první polovině roku: Nanynka a Málinka 24. 4.Před Vánoci: Cukrárna u Justýny a Skřítci 30. 11. a 1.
12 v loutkovém sále KD, 13.12. v Divadle Pod čarou v rámci akce MěÚ Písek pro pěstounské rodiny.
Culíček starší se zúčastnil jako každoročně v dubnu přehlídky Divadelní žabka v Českých Budějovicích
s představením Nanynka a Málinka.
Soubory Culíčku byly v roce 2013 financovány z příspěvků rodičů (900 Kč/dítě), z grantu Města Písek a
ze vstupného.
Všechny tři soubory přispívají k dobrému jménu ZŠ Svobodná.
Duhové divadlo
Největší akcí Sdružení bylo pořádání 8. ročníku celostátní přehlídky divadelních představení
waldorfských škol Duhové divadlo.
Letošní přehlídky se zúčastnilo 239 účastníků.
Vystoupilo celkem 14 souborů základních a středních waldorfských škol – Písek 3x, Semily 2x, Brno,
Ostrava 2x, Č. Budějovice 2x, Příbram, Praha Jinonice, Praha Dědina, TS Light Praha
K vidění bylo 21 představení na pěti scénách.
Profesionálním hostem byl Vojtěch Švejda s pantomimickým představením Albert se bojí.
Děkujeme všem rodičům, kteří s organizací pomáhali, i našim žákům za výbornou reprezentaci naší
školy. Děkujeme také všem, kteří akci finančně podpořili (viz 4. 4.).
Veškeré výdaje na Duhové divadlo byly hrazeny z grantů, darů a účastnických příspěvků. Sdružení
uhradilo vstupné za žáky ZŠ Svobodné z fondu Nadstandard 7500 Kč.
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Pro účely propagace projektu byly vytvořeny nové webové stránky
http://www.duhovedivadlo.zssvobodna.cz/
Letní dětský tábor
Sdružení v tomto roce realizovalo letní tábor Záhada Kočvarova mlýna v termínu 29. 6.-13. 7. Pronajata
byla táborová základna Kočvarův mlýn u Strmilova. Tábor byl určen zejména pro děti z naší školy a
zúčastnilo se ho 45 dětí. Cena tábora byla 2800 Kč/ týden nebo 4500 Kč / 2 týdny. Táborová hra byla
zaměřena na tábornické dovednosti, sportovní hry, poznávání okolní přírody a tvořivost. Hlavní vedoucí
tábora byla Zdeňka Jelenová. Veškeré výdaje tábora byly pokryty z účastnických příspěvků.
Kroužky
a) Od září 2013 byla obnovena činnost sportovního kroužku JUM JUM pro rodiče s dětmi. Veškerá
činnost kroužku byla financována z příspěvků rodičů (1100 Kč/ dítě).
6. Další činnost a nápady
a) Zástupci Sdružení se zúčastnili setkání spolků a sdružení rodičů pracujících při waldorfských
školách v ČR – 20. 4. v Plzni a 19. 10. V Pardubicích. Toto forum slouží k vzájemnému sblížení
zástupců uvedených organizací, k prezentaci jejich práce, ke vzájemné inspirace v otázkách organizace,
financování, struktury, procesů a zajištění aktivit. Mezi hlavními tématy bylo komunikace uvnitř škol i
navenek; spolupráce s AWŠ, financování škol, lobby, zakládání nových škol.
b) Zástupci W sdružení se zúčastnili konference Svobodná firma 18. 10. v Praze, kterou pořádala
Akademie Tabor.
c) W sdružení podpořilo rekonstrukci školního webu. Projekt vedla Jitka Čápová, spolupracovali zejm.
Michal Kaňa, Jiří Čáp, Jiří Pobříslo.
d) W sdružení pravidelně sestavuje a rozesílá 1x měsíčně elektronický Zpravodaj obsahující
zpravodajství ze společenství školy a školky. Projekt řídí Jaroslav Smola.
e) stravování – vznikla pracovní skupina, která se zabývá stravováním v MŠ a ZŠ; spolupráce s ostatními
školami ve městě a výživovými odborníky; k tomuto účelu vzniká nový spolek
e) Sdružení vedlo úspěšná jednání se zřizovatelem (město Písek) k zajištění rovnoprávného postavení
waldorfské a běžné ZŠ pod jednou střechou; aktivizovalo se okolo 20 rodičů; dosaženo spravedlivého
rozdělení kompetencí k budově a pozemkům (hřiště, sad, les) a účtování služeb – správcem budovy je
nestandardně přímo zřizovatel
f) Výbor zadal vytvoření nového logotypu; autorem J. Pobříslo
g) Sdružení finančně podpořilo vytvoření nového propagačního letáku o škole.
h) Výbor spolupracoval na zprovoznění lektorského pokoje, projekt vedla Katka Čápová
i) Sdružení podpořilo finančně eurytmické vzdělávání našich eurytmistek – pronájem eurytmického sálu.
Veškeré prostředky jdou na účet škole, která je použije k provozu.
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Další rozvoj a témata:
 W sdružení se nyní věnuje rozvoji a upevnění společenství školy, školky a W sdružení,
zvědomování pojmu waldorfská škola – schůze Výboru zahajujeme průpovědí Rudolfa Steinera;
zabýváme se myšlenkami sociální trojčlennosti; společné studium knihy P. Selga Duchovní jádro
waldorfské školy; stanovení dlouhodobých cílů a úkolů – spolupráce s A. Janátovou
 transformace občanského sdružení na spolek
 práce se členy sdružení; vědomé členství, rozdělování úkolů
 prohloubení spolupráce s kolegiem učitelů
 školní zahrada – využití k užívání nově přidělené části zahrady, sadu a lesa
 vytvoření propagačního filmu o škole
 vytvoření manuálu pro nové rodiče (po vzoru plzeňské školy); formuje se pracovní skupina
7. Závěr
Na závěr je třeba konstatovat, že Sdružení mohlo vyvíjet svou aktivitu zejména díky obětavé činnosti
několika jednotlivců, jimž patří velký dík.
V současné době plní Sdružení nezastupitelnou úlohu coby hospodářské zastřešení akcí souvisejících
s životem školy, které by jinak mohly být pořádány či financovány jen s velkými obtížemi.
Přeji proto našim dobrovolným spolupracovníkům, aby jim síla a ochota pomáhat při činnosti Sdružení
nadále vydržela.

V Písku, 11. 4. 2014
Ing. Dagmar Hovorková
předsedkyně W sdružení Písek o. s.
……………………………………….
podpis
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