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1. Základní údaje

Název: W sdružení Písek z. s. (změna od 25. 11. 2015; dále je Sdružení)
Sídlo: Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
IČO: 68 53 79 64
Právní forma: zapsaný spolek (změna od 25. 11. 2015)
Předseda: Ing. Dagmar Hovorková
E-mail: wsdruzenipisek@zssvobodna.cz
Webové stránky: www.zssvobodna.cz

2. Cíle Sdružení

1. Sdružení je ustanoveno, aby všeobecně podporovalo rozvoj Základní školy Svobodné a Mateřské 

školy Písek.

2. Cílem spolku je podpora a rozvoj waldorfských škol a waldorfské pedagogiky primárně v Písku.

3. Sdružení iniciuje, organizuje a řídí projekty a aktvity vzdělávacího, společenského, osvětového a 

kulturního charakteru zejména v oblast volnočasových aktvit dět a mládeže.

4. K zabezpečení cílů činnost shromažďuje Sdružení fnanční a materiální prostředky.

3. Orgány Sdružení

Členská schůze – nejvyšší orgán spolku (dříve Valná hromada)

Rada spolku – výkonný orgán spolku

Předseda spolku – statutární orgán spolku

Ke změnám ve struktuře organizace došlo přijetm nových stanov 25. 11. 2015
Předsedkyní  Sdružení byla od 12.9.2014 Dagmar Hovorková.
Hospodářem byl Robert Žák.
Kontrolu hospodaření provedla Miluše Balková.

Radu spolku tvořili tto zvolení členové: Jitka Čápová, Kamila Chmelíková, Kateřina Slabová, Veronika 
Kropáčková, Karolína Kubíková, Dagmar Hovorková, Robert Žák, Jaroslav Smola, Petr Vaněk

Členská schůze se konala 25. listopadu 2015
Pravidelně se konaly schůzky Rady spolku v těchto termínech:  16. 1.; 13. 2.; 6. 3.; 10. 4.; 14. 5.; 12. 6.;
27. 8.; 18. 9.; 23. 10.; 13. 11.; 5. 12.
V průběhu roku pokračovalo i setkávání rodičů a učitelů tzv. W společenství. Schůzky se konaly 1x za 
2 měsíce v těchto termínech: 19. 2.; 23. 4.; 18. 6. a 15. 9.

4. Hospodářská činnost
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Sdružení vede účetnictví a podává přiznání k dani z příjmů právnických osob. Ani v letošním roce 

nemělo žádné zaměstnance. Jako koordinátorka Sdružení pracovala Karolína Kubíková na základě 

DPP ????.

K činnost Sdružení byl využíván běžný účet u FIO banky č. 2400414578/2010, 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, fond nadstandard, fond eurytmie, 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. Vzhledem ke specifce waldorfské 

pedagogiky jsou některé školní potřeby pořizovány na zakázku (sešity), akvarelové barvy a krelslicí 

bloky jsou objednávány v Německu a při hromadném nákupu bylo možné jednotlivé položky pořídit 

levněji. Z tohoto podúčtu se také hradí příspěvek do Asociace waldorfských škol ČR (150 Kč na žáka), 

příspěvek na eurytmii (100 Kč na žáka) a pronájem šatních skříněk (100 Kč na žáka). Od rodičů byl na 

školní potřeby vybírán příspěvek vy výši 900 Kč na žáka (2. – 9. třída), 1300 Kč (1. třída) a 200Kč do 

fondu družiny na školní rok.

4.2.Podúčet standard

Z tohoto účtu byla hrazena činnost školy nad rámec výuky. Tyto prostředky se používaly na pronájmy 

sálů, divadla, organizaci slavnost, pořádání přednášek a besed pro dět a rodiče, tvůrčích dílen, nákup

netradičních materiálů k výuce, pomůcek pro výuku, výzdobu školy, prezentaci školy, návštěvu 

lektorů a další.

Od rodičů byl vybírán příspěvek 500 Kč na žáka.

Vyúčtován  fondu  viz Příloha 1 Bilance hospodaření.

4.3.Hospodářský výsledek jednotlivých projektů a oblast

Viz Příloha 1 Bilance hospodaření.

4.4.Dotace k jednotlivým projektům

Řada aktvit Sdružení je realizována v rámci některého z projektů, na které čerpáme dotace 

z grantových programů. Pro přehled jsou níže uvedeny projekty, na něž byla získána dotace a také 

sponzorské dary nad 3000 Kč.

4.5.  Rekapitulace majetku Sdružení na účtech

Viz Příloha 1 Bilance hospodaření.

4.6.Výtěžky jarmarků
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5. Akce Sdružení

Jednorázové akce:
6. ledna Tříkrálová slavnost 
17. února Masopustní rej městem a veselice v DPČ  
21. března Velikonoční jarmark a Vynášení smrtky
11. května Pásmo ke Dni matek                                                                                                        
22. května Divadlo na ulici – doprovodný projekt k 10. výročí DD
23. května Rytřské slavnost
29. května Divadlo na ulici – doprovodný projekt k 10. výročí DD
5. června Divadlo na ulici – doprovodný projekt k 10. výročí DD 
5. – 6. června Duhové divadlo
29. září Slavnostní večer ve Sv. Trojici  - oslavy 25. výročí založení školy 
2. října 25 dobrých let s Vámi – oslavy 25. výročí založení školy pro veřejnost
11. listopadu Martnská slavnost
25. listopadu Tvůrčí dílna Vázání adventních věnců
28. listopadu Adventní jarmark

V rámci oslav 25. výročí založení školy byl tento školní rok 2015/2016 naplánován Cyklus přednášek a 
kurzů s waldorfskou tematkou pro širokou veřejnost. Přednášky budou probíhat ve Sladovně.
19. listopadu – přednáška Godiho Kellera
20. – 21. listopadu  Parents´course – kurz pro rodiče
2. prosince – přednáška Anežky Janátové

Práce ochotnického divadelního souboru Copánek a dětského souboru Culíček

Soubor Copánek funguje pod hlavičkou Sdružení od září 2006. V uplynulém roce v něm pracovalo 
………… členů.
Soubor pracoval na pravidelných 2 hodinových zkouškách každé úterý v loutkovém sálu KD nebo 
v klubovně MŠ Sluníčko.
Copánek odehrál ……………. Představení.
…………

Činnost souboru byla fnancovaná ze vstupného a ………………….

Culíček  odehrál ……………….. představení.
Opětovně se soubor zúčastnil přehlídky Divadelní žabka v Českých Budějovicích.

Kroužek tvořivé dramatky Culíček  pracoval  ve dvou skupinách:
Mladší  1. – 4. třída; Starší  od 5. třídy pod vedením Jitky Čápové.

Pro veřejnost, MŠ Sluníčko a ZŠ Svobodnou byla odehrána představení………….
Soubory Culíčku byly v roce 2015 fnancovány z příspěvku rodičů a ze vstupného.

Všechny 3 soubory přispívají k dobrému jménu ZŠ Svobodná.
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Duhové divadlo

10. ročník se uskutečnil 5. 6. – 6. 6. 2015  v Písku. Na přehlídku přijelo  296 účinkujících. Vystoupilo 

celkem 16 souborů základních a středních waldorfských škol z celé ČR: ZŠ – Písek 3x, Brno, Praha 

Dědina 2x, Č. Budějovice, Pardubice, Ostrava 2x, Praha Jinonice, Semily, Příbram 3x a SŠ -W lyceum 

Semily.

K vidění bylo 25 představení na pět scénách - v Divadle F. Šrámka, v klubu Divadelka, v Divadle Pod 

Čarou, v Loutkovém sále a Velkém sále Kulturního domu. Přehlídku navštvilo cca 1000 diváků. Pro 

všechny bylo vstupné zdarma. 

Organizačně přehlídku zajistl tým složený ze tří hlavních organizátorů – manažerek a ekonoma a 20 

dobrovolníků z řad rodičů, učitelů a příznivců divadla. Programová nabídka byla co do žánrů velmi 

pestrá, kromě klasických divadelních her bylo možné shlédnout i čtyři autorská představení.

Každoročně mohou účastníci přehlídky a nejširší veřejnost čerpat inspiraci od profesionálního hosta 

přehlídky. Vzhledem k jubilejnímu 10. ročníku Duhového divadla jsme propojili přehlídku s projektem

Divadlo na ulici. Tři páteční odpoledne (22. 5., 29. 5., 5. 6.) a mohli diváci a návštěvníci shlédnout 

pouliční divadelní představení nejen profesionálních hostů – Divadlo Žebřík, Levoruce, bublinář a 

mim Václav Strasser, Squadra Sua, Divadlo Studna a přehlídku zakončilo Divadlo Minor.

Velké díky patří všem rodičům, kteří s organizací pomáhali a také našim žákům za výbornou 

reprezentaci naší školy. Děkujeme také všem, kteří akci fnančně podpořili (viz 4.4.)

Veškeré výdaje na Duhové divadlo a Divadlo na ulici byly uhrazeny z grantů, darů a účastnických 

poplatků. Sdružení uhradilo vstupné za žáky ZŠ Svobodné z fondu Nadstandard ve výši 7500 Kč.

Pro účely propagace projektu jsou vytvořeny webové stránky 

htp://www.duhovedivadlo.zssvobodna.cz/

Letní dětský tábor

Sdružení i v tomto roce realizovalo letní tábor „V zemi opeřeného hada“  v  termínu  19. 7. – 1. 8. 

Pronajata byla táborová základna Hrbov u Netolic. Tábor byl určen pro dět 2. – 8. tříd zejména naší 

školy, zúčastnilo se ho 42 dět. Cena tábora byla 4500 Kč.

Táborová hra byla motvována středoamerickou indiánskou kulturou Toltéků, součást byly terénní 

hry, celodenní výlety, tábornické aktvity, zásady přežit v přírodě, sportovní hry, poznávání okolní 

přírody a tvoření.

Hlavní vedoucí byla Zdena Jelenová. Veškeré výdaje tábora byly pokryty z účastnických příspěvků.

6

http://www.duhovedivadlo.zssvobodna.cz/


Kroužky

Sportovní kroužek JUM JUM pro rodiče s dětmi vedla Jitka Čápová. Veškerá činnost kroužku byla 

fnancována z příspěvků rodičů (1100 Kč/dítě).

Sportovní kroužek JUM JUM pro školní dět organizuje ZŠ Svobodná.

6. Další činnost a nápady

Zástupci Sdružení se zúčastnili setkání spolků a sdružení rodičů pracujících při waldorfských školách 

v ČR – 29. března v Jinonicích a 7. Listopadu v Olomouci. Toto forum slouží k vzájemnému sblížení 

zástupců uvedených organizací, k prezentaci jejich práce, ke vzájemné inspiraci v otázkách 

organizace, fnancování, struktury, procesů a zajištění aktvit. Hlavními tématy i nadále zůstává 

komunikace uvnitř škol i navenek, spolupráce s AWŠ, fnancování škol, lobby, zakládání nových škol.

W sdružení pravidelně sestavuje a rozesílá 1x měsíčně elektronický Zpravodaj. Slouží jako zdroj 

informací o dění ve škole a školce. Projekt řídí Jaroslav Smola.

Úspěšně se rozběhl projekt školní zahrady; v rámci výuky kreslili žáci návrhy zahrady, rodiče i žáci se 

měli možnost vyjádřit k budoucí podobě zahrady díky Dotazníku, proběhla schůzka s koordinátorkou 

Monikou Píchovou. Za školu řídí projekt zahrady Irena Švarcová a Hana Horníková.

Projekt školní kuchyňka

I v tomto roce se W sdružení věnovalo rozvoji a upevnění společenství školy, školky a W sdružení. 

Schůzek Rady Sdružení se téměř pravidelně zúčastňoval zástupce kolegia školy, nadále jsem se snažili 

o užší propojení i se školkou.

25. listopadu byla Valnou hromadou schválena transformace občanského sdružení  na zapsaný 

spolek,  byly schváleny nové stanovy spolku a byl dán podnět k zápisu spolku do Obchodního 

rejstříku.

Další rozvoj a témata:

 Rozvoj a upevnění společenství škola – školka – W sdružení

 Práce se členy sdružení – vědomé členství, rozdělování úkolů

 Fundraising

7. Závěr

Činnost Sdružení mohla i v tomto roce probíhat zejména díky obětavé činnost některých rodičů. 

Největší dík patří členům Výboru/Rady sdružení, neboť bez jejich práce a úsilí by nebylo možné 

fungování Sdružení v takové šíři a kvalitě. 
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Díky patří samozřejmě i dalším členům Sdružení. Sdružení plní nezastupitelnou úlohu coby 

hospodářské zastřešení akcí souvisejících se životem školy, které by jinak mohly být pořádány či 

fnancovány jen s velkými obtžemi.

Přeji všem dobrovolníkům z řad rodičů, aby nám vydržela síla a ochota pomáhat a vědomou prací pro

ostatní jsme umožnili růst celého společenství, ale také růst osobní. 

Potřebujeme se navzájem, aby každý z nás byl celý.

V Písku 30. srpna 2016

Ing. Dagmar Hovorková
Předsedkyně W sdružení Písek z. s. …………………………………………………………

             podpis
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