
                                                          

                                          

W sdružení Písek z. s.
(do 25. 11. 2015 W sdružení Písek o. s.)

Dr. M. Horákové 1720
397 01 Písek

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
SDRUŽENÍ ZA ROK 2016



Přílohy:   Bilance hospodaření
Rozvaha a výsledovka
Komentovaná závěrka



1. Základní údaje
Název: W sdružení Písek z. s. (od 28.1.2016, dále jen Sdružení)
Sídlo: Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
IČO: 68 53 79 64
Právní forma: zapsaný spolek 
Předseda: Ing. Dagmar Hovorková
E-mail: wsdruzenipisek@zssvobodna.cz
Webové stránky: www.zssvobodna.cz

2. Cíle Sdružení
Cíle a činnosti spolku

Cílem spolku je podpora a rozvoj waldorfských škol a waldorfské pedagogiky primárně v
Písku za pomoci těchto činností:

1. materiálně technická, finanční, organizační a jiná podpora waldorfské školy
Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek se sídlem Dr. M. Horákové
1720, 397 01 Písek 

2. podpora vzdělávání v oblasti waldorfské pedagogiky a pedagogiky obecně,
samostatně nebo ve spolupráci s institucemi a organizacemi zabývajícími se
waldorfskou pedagogikou a školstvím v tuzemsku i zahraničí,

3. podpora všeobecně prospěšných činností a aktivit vzdělávacího, společenského,
osvětového a kulturního charakteru v tuzemsku i zahraničí; například formou
přednáškovou, lektorskou, tiskovou a publikační a realizací projektů,

4. organizování a podpora aktivit směřujících k legislativním změnám a právním
úpravám umožňujícím svobodnou volbu ve výchově a vzdělávání dětí,

5. spolupráce se spolky a institucemi obdobného zaměření v tuzemsku i zahraničí,
6. organizování a podpora charitativních aktivit včetně organizování sbírek finanční

a jiné pomoci v tuzemsku i zahraničí.

3. Orgány Sdružení
Členská schůze – nejvyšší orgán spolku (dříve Valná hromada)
Rada spolku – výkonný orgán spolku
Předseda spolku – statutární orgán spolku
Předsedkyní  Sdružení byla od 12. 9. 2014 Dagmar Hovorková.
Hospodářem byl Robert Žák a Hanka Keclíková
Kontrolu hospodaření provedla Ing. Zuzana Pšeničková

Radu spolku tvořili tito zvolení členové: Jitka Čápová, Karolína Kubíková, Dagmar
Hovorková, Jaroslav Smola, Robert Žák, Petr Vaněk, Kamila Chmelíková. Na Výroční
schůzi 13. 9. 2017 byli pro další období zvoleni:  Jitka Čápová, Karolína Kubíková,
Dagmar Hovorková, Jaroslav Smola, Michal Kaňa, Kateřina Čápová, Adéla Maierová a
Radek Mazenauer.

Členská schůze se konala 13. 9. 2016
Pravidelně se konaly schůzky Rady spolku v těchto termínech:  8. 1.; 5. 2.; 23. 3.; 8. 4.; 6.
5.; 10. 6.; 24. 8.; 9. 9.; 14. 10.; 4. 11.; 2. 12.
V průběhu roku pokračovalo i setkávání rodičů a učitelů tzv. W společenství. Schůzky se
konaly 1x za 2 měsíce v těchto termínech: 18. 2.; 21. 4.; 23. 6. a 24. 11.

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

mailto:wsdruzenipisek@zssvobodna.cz
http://www.zssvobodna.cz/


K činnosti 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, školní fond (nadstandard), fond
eurytmie, dále účty jednotlivých kroužků a projektů, aby bylo možné analyzovat příjmy a
výdaje.

4.1. Podúčet Třídní fond a družina
Tento podúčet sloužil k zajištění školních potřeb pro žáky. Vzhledem ke specifice
waldorfské pedagogiky jsou některé školní potřeby pořizovány na zakázku (sešity),
akvarelové barvy a kreslicí bloky jsou objednávány v Německu - při hromadném nákupu
je 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 200 Kč do
fondu družiny na školní rok.

4.2. Podúčet Školní fond
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, 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 oblastí
Viz Příloha 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 přehled jsou níže uvedeny projekty, na něž byla
získána dotace a také sponzorské dary nad 3000 Kč.
Duhové divadlo 2016 186 000 Kč Grant Město Písek
Duhové divadlo 2016 20 000 Kč Grant Jihočeský kraj
Duhové divadlo 2016 5 000 Kč Smlouva o propagaci Fošum   

Cars s. r. o.
Duhové divadlo 2016 10 000 Kč Smlouva o propagaci AISIN

Europe
Duhové divadlo 2016 11 088 Kč Mléčné produkty Minimlékárna 

J. Ciboch
Duhové divadlo 2016 14 000 Kč Obědy a večeře Natural Písek
Masopust 2016 13 000 Kč Grant Město Písek
Copánek 2016 22 200 Kč Grant Město Písek

4.5. Rekapitulace majetku Sdružení na účtech
Viz Příloha 1 Bilance hospodaření.

4.6. Výtěžky jarmarků
Výtěžky Velikonočního i Vánočního jarmarku byly použity na obnovu nábytku ve třídách
na I. stupni.

5. Akce Sdružení
Jednorázové akce:

6. ledna Tříkrálová slavnost 
2. února Masopustní rej městem a veselice v DPČ  



12. dubna Velikonoční jarmark a Vynášení smrtky
9. května Pásmo ke Dni matek
16. května Intuitivní pedagogika pro dospělé – Peter Živý, Sladovna
28. května Rytířské slavnosti v Kestřanech
2. – 5. června Duhové divadlo
30. června Loučení s deváťáky (DPS)
11. listopadu Martinská slavnost
23. listopadu Tvůrčí dílna Vázání adventních věnců
26. listopadu Adventní jarmark
20. prosince Vánoční slavnost v DFŠ

10. října – přednáška Godiho Kellera
20. – 21. listopadu  Parents´course – kurz pro rodiče
3. 2., 27. 4., 5. 10., 16. 11., 14. 12. přednášky Anežky Janátové

Výstava „Waldorfská škola – škola pro hlavu, srdce a ruce“

Pokračováním oslav 25. výročí založení školy z předchozího roku bylo uspořádání
výstavy „Waldorfská škola – škola pro hlavu, srdce a ruce“, která proběhla 1. února – 3.
dubna v písecké Sladovně. Vernisáž výstavy se konala 1. Února. Součástí výstavy bylo i
5 workshopů s různým zaměřením. Realizaci výstavy zajistily Kateřina a Jitka Čápová,
za což jim patří velký dík. Výstava byla interaktivní a velmi pěkná, což potvrdila i velká
návštěvnost.
Spolupráce se Sladovnou se pěkně rozběhla, a proto jsme se společně dohodli na další
spolupráci. Všechny přednášky Anežky Janátové, Godiho Kellera a také workshop Petera
Živého proběhly v prostorách Sladovny. Naší snahou je přiblížit waldorfskou pedagogiku
a vše co s ní souvisí široké veřejnosti, což se částečně daří naplňovat. Je třeba více
zapracovat na propagaci, aby byla zajištěna vyšší návštěvnost těchto akcí.

Práce ochotnického divadelního souboru Copánek a dětského souboru Culíček
Soubor Copánek funguje pod hlavičkou Sdružení od září 2006. V uplynulém roce v něm
pracovalo 10 členů.
Soubor pracoval na pravidelných 2 hodinových zkouškách každé úterý v loutkovém sálu
KD nebo v klubovně MŠ Sluníčko.
Copánek odehrál 8 představení. Premiérové představení měly 10. dubna Tři krátké
pohádky.

Duhové pohádky; Písek; 23. 10. 1 x
Princ Bajaja, Písek; 10. 1., Blatná; 15. 2. 2 x
Duhové pohádky, Třeboň; 15. 5. 1 x
Tři krátké pohádky, Písek; 10. 4. a 13. 11., Tálín 11. 12. 4 x
Činnost souboru byla financovaná ze vstupného a z grantu Města Písek.

Kroužek tvořivé dramatiky Culíček  pracoval  ve dvou skupinách:
Mladší  2. – 4. třída; Starší  od 5. třídy pod vedením Jitky Čápové.

Obě skupiny vystupovaly v rámci Velikonočního a Vánočního jarmarku a také na
přehlídce dětských divadelních souborů „Žabka“ v Českých Budějovicích.  Jak mladší,
tak starší Culíček přivezl čestné uznání.

Soubory Culíčku byly v roce 2015 financovány z příspěvku rodičů a ze vstupného.



Všechny 3 soubory přispívají k dobrému jménu ZŠ Svobodná.

Duhové divadlo
11. ročník se uskutečnil 2. 6. – 4. 6. 2016 v Písku. Na přehlídku přijelo 322 účinkujících.
Vystoupilo celkem 18 souborů základních a středních waldorfských škol z celé ČR a
Slovenska: ZŠ – Písek 4x, Brno, Praha Dědina 2x, Č. Budějovice, Pardubice 2x, Ostrava
Poruba 2x, Ostrava Na mlýnici, Praha Jinonice, Semily, Bratislava. SŠ - W lyceum
Semily, SOŠ Ostrava. K vidění bylo 28 představení. 
Divácký zájem byl veliký. Pátek dopoledne nestačila ani kapacita největšího divadla. Po
celou dobu přehlídky byla hlediště zaplněna dle přesně vedené statistiky návštěvnosti
vždy z 80 – 100 %. Přehlídku navštívilo 1800 diváků. Pro všechny bylo vstupné zdarma.
Přehlídku již tradičně zahájila hostitelská ZŠ Svobodná. Letos v roce výročí mistra
Shakespeara potěšila nadčasovým příběhem Mnoho povyku pro nic. Výkony dětí byly
obdivuhodné. Hrály s neskutečnou opravdovostí, zvládly obsáhnout celý prostor velkého
divadla a strhnout diváky ke spoluprožívání příběhu.
Letošní účastníci odvážně přinesli dvě autorská představení, oboje z pera absolventů
písecké ZŠ Svobodné, napsané pro soubory absolventů této školy. Zejména detektivní
hra Rudá lady oslnila diváky svěžím textem a brilantními výkony herců.
Každoročně mohou účastníci přehlídky a nejširší veřejnost čerpat inspiraci
od profesionálního hosta přehlídky – letos divadlo Studna a tři pouliční představení.
Kvůli nepřízni počasí se čtvrteční průvod centrem města přeložil na pátek. Takže páteční
odpoledne bylo nabité. Ve 14h vyšla Ptačí spanilá jízda – průvod nádherných obřích
bytostí, následovalo představení Ptáci a od 15h dvě velmi interaktivní pohádky pro
nejmenší Bajaja a Princ Jaromil. Cílová skupina rodiny s dětmi tak měla možnost stát se
součástí Duhového divadla. Všechna představení se uskutečnila v prostoru u Kamenného
mostu, kde je křižovatka mnoha cest a byla hojně navštěvovaná.
Letos jsme mohli díky grantu města Písek po několikaleté přestávce nabídnout pro
účastníky Divadelní workshopy vedené profesionálními herci divadla Studna. Zúčastnilo
se jich 134 mladých herců. Zájem byl daleko větší, ale prostory už nestačily. Účastníci
prošli čtyři typy dílen – divadelní, loutkovou, žonglovací a hudební. Odnesli si nové
dovednosti a pro organizátory se díky zpětné vazbě od účastníků i lektorů otevřel nový
prostor pro propracování a obohacení této části přehlídky v příštím roce.
Pro účely propagace projektu jsou vytvořeny webové stránky 
http://www.duhovedivadlo.zssvobodna.cz/

Letní dětský tábor
Sdružení i v tomto roce realizovalo letní tábor „Za pokladem pirátů“  v  termínu  17. 7.–
30. 7. 2016. Pronajata byla táborová základna Hrbov u Netolic. Tábor byl určen pro děti
2. – 8. tříd zejména naší školy, zúčastnilo se ho 42 dětí. Cena tábora byla 4500 Kč.
Táborová hra byla motivována plavbami, zámořskými objevy a piráty, součástí byly
terénní hry, celodenní výlety, tábornické aktivity, zásady přežití v přírodě, sportovní hry,
poznávání okolní přírody a tvoření.
Hlavní vedoucí byla Zdena Jelenová. Veškeré výdaje tábora byly pokryty z účastnických
příspěvků.
Na spolufinancování tábora byla podána žádost o grant, která byla neúspěšná.

Kroužky
Sportovní kroužek JUM JUM pro rodiče s dětmi vedla Jitka Čápová. Veškerá činnost
kroužku byla financována z příspěvků rodičů (1100 Kč/dítě).
Sportovní kroužek JUM JUM pro školní děti organizuje ZŠ Svobodná.

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


6. Další činnosti a nápady
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. 6. dubna, 20. května a 5. listopadu se děti,
rodiče i učitelé sešli na společných brigádách. Práci koordinovala Monika Píchová a také
Irena Švarcová a Hanka Horníková, které mají projekt zahrady pod patronací. Během
těchto brigád se společnými silami podařilo vysadit ovocné i okrasné stromy, založit
kompost, vytvořit 3 vyvýšené záhony, vyčistit lesík, vybudovat ohniště. Čekáme na
vhodnou výzvu, abychom zažádali o dotaci na další část projektu, která bez finanční
podpory není možná realizovat v plánovaném rozsahu. 
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 jsme se snažili o užší propojení i se školkou.
28. ledna bylo W sdružení oficiálně zapsáno do spolkového rejstříku jako zapsaný spolek.
Nové stanovy byly schváleny Valnou hromadou 25. 11. 2015. 

Další rozvoj a témata:
 Rozvoj a upevnění společenství škola – školka – W sdružení
 Práce se členy sdružení – vědomé členství, rozdělování úkolů
 Fundraising – v tomto roce se v rámci různých dotačních programů

poskytovaných Jihočeským krajem a také městem Písek podařilo na akce
pořádané Sdružením získat celkem 251.200Kč. Na činnost Culíčku se podařilo
získat finanční prostředky z dotačního programu Jihočeského kraje – Sdružení
podalo žádost o dotaci, škola si projekt administrovala.
Neúspěšné byly žádosti o příspěvek na letní tábor a také na Cyklus přednášek pro
rodiče.

Novinkou bylo v roce 2016 založení Sociálního fondu. Podnětem k jeho založení byla
tíživá situace jedné rodiny z naší škola. Účelem toho fondu je podpora dětí, potažmo
rodin, které mají problém se zajištěním některých potřeb a aktivit (zaplacení třídního
fondu, obědů, kurzu bruslení, plavání atd). V rámci účtu Sdružení byl zřízen podúčet
„Sociální fond“,  finanční prostředky pochází z několika zdrojů:

 Dary od rodičů (jednorázové či pravidelné příspěvky)
 Příležitostné sbírky (Mikulášská apod.)
 Prodej/dražba uměleckých předmětů

Jsme velmi rádi, že touto formou posilujeme v celém našem společenství sociální rozměr
a pomáháme těm, kteří to potřebují.
Rada Sdružení sepsala základní pravidla pro fungování Sociálního fondu a tuto myšlenku
představila na Vánoční slavnosti.
Příspěvky do Sociálního fondu se přičítají k ostatním příspěvkům a vystavuje se na ně
darovací smlouva k daňovému přiznání.



7. Závěr
Činnost Sdružení byla i v roce 2016 velmi pestrá a všechny aktivity a akce mohly
proběhnout jen díky obětavé pomoci rodičů.
Všem, kteří se větší či menší měrou zapojili do práce, patří velký dík. Zvláštní
poděkování patří členům Rady sdružení za jejich dobrovolnickou a obětavou práci. Bez
nich by Sdružení nemohlo fungovat v takové šíři, ani kvalitě.
Srdečné díky patří Robertovi Žákovi, hospodáři Sdružení, který z Písku přesídlil do
Příbrami a který se dlouhá léta staral jednak o hospodaření, ale také o celkový chod
spolku. Bez jeho pečlivé a obětavé práce bychom nepracovali zdaleka tak dobře.
DĚKUJEME!!
V neposlední řadě patří velké poděkování i všem rodičům, kteří podpořili vznik
Sociálního fondu. Věříme, že má tento krok velký smysl a je dobrým příkladem nejen pro
děti.
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 financovány jen s velkými obtížemi.
Přejme si i v dalším roce dostatek příležitostí k setkávání a spolupráci, ať nám vydrží síla
i ochota pomáhat. Naše společná práce pomáhá k růstu a fungování celého společenství. 

Potřebujeme se navzájem, aby každý z nás byl celý.

V Písku 20. září 2017

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

……………………………………………………
  Podpis


