
                                                          

                                          

W sdružení Písek z. s.
Dr. M. Horákové 1720

397 01 Písek

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
SDRUŽENÍ ZA ROK 2017



Přílohy:   Bilance hospodaření
Rozvaha a výsledovka
Výsledovka ŠKOLNÍ FOND
Přehled podúčtu SOCIÁLNÍ FOND



1. Základní údaje
Název: W sdružení Písek z. s. (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:
a) volnočasová výchovná, vzdělávací, kulturní a další činnost s dětmi a mládeží,

b) 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,

c) vzdělávání dětí, učitelů, rodičů a veřejnosti 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,

              d) 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,

e) organizování a podpora aktivit směřujících k legislativním změnám a právním

úpravám umožňujícím svobodnou volbu ve výchově a vzdělávání dětí,

                f) spolupráce se spolky a institucemi obdobného zaměření v tuzemsku i

zahraničí,                  g) organizování a podpora charitativních aktivit včetně

organizování sbírek finanční a jiné pomoci v tuzemsku i zahraničí,

                    h) organizování celoročních a jednorázových

akcí v souladu s cílem spolku.

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 byla Hanka Keclíková
Kontrolu hospodaření provedla Ing. Zuzana Pšeničková

Radu spolku tvořili tito zvolení členové: Jitka Čápová, Karolína Kubíková, Dagmar
Hovorková, Jaroslav Smola, Kateřina Čápová, Adéla Maierová, Radek Mazenauer,
Michal Kaňa. 
W sdružení mělo v roce 2017 83 členů.
Členská schůze se konala 4. 10. 2017
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Pravidelně se konaly schůzky Rady spolku v těchto termínech:  6. 1.; 10. 2.; 3. 3.; 28. 4.;
9. 6.; 15. 9.; 13. 10.; 10. 11.; 8. 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. 
Účetní agendu zpracovává p. hospodářka Spolku v účetním programu Money.
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, sociální fond, 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. Z tohoto podúčtu se také hradí příspěvek do Asociace
waldorfských škol ČR (150 Kč na žáka), příspěvek na eurytmii (100 Kč na žáka). Od
rodičů byl na školní potřeby vybírán příspěvek vy výši 1000 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 900 Kč na žáka.
Vyúčtován  fondu  viz Příloha 1 Bilance hospodaření.

4.3. Sociální fond
I v tomto roce mohlo sdružení poskytovat potřebným rodinám finanční podporu díky
sociálnímu fondu. V průběhu roku 2017 bylo využito 9.548 Kč. Peníze byly použity na
hrazení stravného (2 děti), zaplacení třídního fondu (6 dětí), exkurze do Německa (1dítě),
praktika (1 dítě). Na konci roku bylo na tomto účtu 58.363 Kč. Velmi děkujeme všem
dárcům!!!

Prostředky v sociálním fondu 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.
Příspěvky do Sociálního fondu se přičítají k ostatním příspěvkům a vystavuje se na ně
darovací smlouva k daňovému přiznání.

4.4. Hospodářský výsledek jednotlivých projektů a oblastí
Viz Příloha 1 Bilance hospodaření.

4.5. Dotace k jednotlivým projektům
Řada aktivit Sdružení je realizována v rámci některého z projektů, na které čerpáme
dotace z dotačních programů. Pro přehled jsou níže uvedeny projekty, na něž byla



získána dotace a také sponzorské dary nad 3000 Kč.

Duhové divadlo 2017 222 320 Kč Dotace Město Písek
Duhové divadlo 2017 5 000 Kč Smlouva o propagaci Fošum   

Cars s. r. o.
Duhové divadlo 2017 10 000 Kč Smlouva o propagaci AISIN

Europe
Duhové divadlo 2017 10 000 Kč Lesy Města Písku
Duhové divadlo 2017 10 000 Kč SNOP Písek
Duhové divadlo 2017   7 500 Kč Atelier Racek
Duhové divadlo 2017 14 000 Kč obědy a večeře Natural Písek
Masopust 2017 14 000 Kč dotace Město Písek
Copánek 2017 21 020 Kč víceletá dotace Město Písek
Letní tábor 2017 44 100 Kč dotace Město Písek
Týden řemesel 2017 43 000 Kč dotace Jihočeský kraj

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

4.7. Výtěžky jarmarků
Výtěžky Velikonočního i Vánočního jarmarku byly částečně použity na pořízení 
kvalitních štětců pro třídy na I. stupni, zbytek výtěžků bude použit na vybavení tříd 
nábytkem.

5. Akce Sdružení
Jednorázové akce:

28. 2. Masopustní rej městem a veselice v DPČ  
24. 3. Setkání rodičovských spolků v Karlových Varech
1. 4. Velikonoční jarmark a Vynášení smrtky
16. 5. Pásmo ke Dni matek
23. 5. přednáška Godiho Kellera ve Sladovně
27. 5. Rytířské slavnosti v Kestřanech
31. 5- 3. 6. Duhové divadlo
19. 6. – 23. 6. Týden řemesel
30. 6.  Loučení s deváťáky (DPS) 
15. 7. – 29. 7. Letní tábor Hrbov
10. 11.  Martinská slavnost
24. – 25. 11. Setkání rodičovských spolků
29. 11. Tvůrčí dílna Vázání adventních věnců
2. 12. Adventní jarmark

Práce ochotnického divadelního souboru Copánek a dětského souboru Culíček
Soubor Copánek funguje pod hlavičkou Sdružení od září 2006. 
Copánek v roce 2017 pracoval svou již 11 sezónu. Na jeho činnosti se podílelo 10
dospělých a dvě děti. Všichni pracovali s nadšením a s chutí pro věc a bez jejich
dobrovolnické práce by soubor nemohl odehrát tolik pěkných představení. Soubor
odehrál 12 představení, z toho na duben připravil premiéru pohádky na motivy K. J.
Erbena Tři přadleny. Tu pak v prosinci úspěšně reprízoval, nejprve před malými diváky
ze Základní školy Svobodné v Písku v dopoledním představení a posléze i před veřejností
na své domovské scéně v loutkovém sále Kulturního domu. Tam také odehrál většinu
svých přestavení. V roce 2017 také s úspěchem hrál v kulturním domě v Milevsku a v



obci Tálín. Mezi uváděná představení patřily osvědčené kusy jako Duhové pohádky
podle Daniely Fischerové, nebo Zvířátka a loupežníci, Kohoutek a Slepička, Tři pohádky.
Premiéra pohádky Tři přadleny se mohla uskutečnit za laskavé podpory Města Písek.
Děkujeme.
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.

Všechny 3 soubory přispívají k dobrému jménu ZŠ Svobodná.

Duhové divadlo
Na letošní přehlídku přijelo 326 účinkujících.
Vystoupilo celkem 19 souborů základních a středních waldorfských škol z celé ČR a
Polska:

 ZŠ – Písek 2x, Brno, Praha Dědina 2x, Č. Budějovice, Pardubice 2x, Ostrava
Poruba 2x, Ostrava Na mlýnici, Praha Jinonice, Semily, Krakow

 SŠ -W lyceum Semily, W lyceum Příbram, W lyceum Praha, Absolventi ZŠ
Svobodná Písek, absolventi ZŠ Praha Dědina

K vidění bylo 30 představení:.
- v Divadle F. Šrámka
– v Divadle Pod čarou
– v Loutkovém sále, hudebním sále a Velkém sále Kulturního domu
– v kavárně Vykulená sova
– u Kamenného mostu - exteriér

Divácký zájem byl veliký. Proto jsme po loňské zkušenosti, kdy v pátek dopoledne 
nestačila ani kapacita největšího divadla rozložili přehlídku do více dní. První představení
bylo již ve středu ráno a poslední v sobotu večer.
Po celou dobu přehlídky byla hlediště zaplněna dle přesně vedené statistiky návštěvnosti
vždy z 70 – 100 %. Přehlídku navštívilo přes 1800 diváků. Pro všechny bylo vstupné
zdarma.
Organizačně přehlídku zajistil tým složený ze tří hlavních organizátorů – manažerka, PR
manažerka a ekonomka a 20 dobrovolníků z řad rodičů, učitelů a příznivců divadla.
Přehlídku již tradičně zahájila hostitelská ZŠ Svobodná Písek. Autorská pohádka z pera
třídního učitele 8. Třídy vycházela z klasických moudrých pohádkových motivů a role
byly psány mladým hercům přímo na tělo. Jejich výkony byly velmi svěží, přirozené a
přesvědčivé a vysloužili si bouřlivý potlesk ve stoje. Byli jsme na písecké děti velmi hrdí.
Jedním z typických rysů přehlídky je vždy výběr klasických divadelních her. Souvisí to
se vzdělávacím aspektem dramatické výchovy na waldorfských školách. Letošní
programová nabídka byla co do žánrů velmi pestrá. Viděli jsme hry světových autorů
jako oblíbený W. Shakespeare, M. Ende, J.N. Nestroy, ale inspirací byli i čeští velikáni
jako K. Čapek či J. Werich.
Letošní ročník vynikal velkým množstvím autorských představení nebo autorských
scénářů na motivy knih.
Každoročně mohou účastníci přehlídky a nejširší veřejnost čerpat inspiraci od
profesionálního hosta přehlídky – letos divadlo Studna a dvě pouliční představení. Ve
čtvrtek to byla Čertovská pohádka a v pátek Pyšná princezna. 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.
I letos jsme mohli díky dotaci  Města Písek po několikaleté přestávce nabídnout pro
účastníky Divadelní workshopy vedené profesionálními herci divadla Studna. Zvolili
jsme nový koncept i nový prostor – píseckou Sladovnu, se kterou jsme navázali slibnou
spolupráci. Proběhly Workshopy pro malé diváky, těch se zúčastnilo 167 dětí 1. stupně
ZŠ, které měli možnost tvořit loutky, se kterými hráli divadlo a učili se základům
akrobacie a žonglování.
Odpoledne proběhl Workshop pro účastníky, kteří vytvořili jednu skupinu a za tři
hodiny prošli cestu od seznámení k premiéře. Lektoři zvolili obří loutky a pohádkový
žánr a večer proběhlo představení, které bylo premiérou i derniérou zároveň.
Pro písecký cestovní ruch je jistě zajímavé prodloužení celkové doby trvání přehlídky a
fakt, že čím dál víc diváků z řad waldorfských žáků a rodičů spojuje návštěvu Duhového
divadla s delším pobytem ve městě a jeho okolí. Umožnili jsme např. účastníkům přespat
ve škole o den dříve, aby stihli navštívit Sladovnu, věž, Živec a samozřejmostí je, že
rodiče z Prahy přijedou s celou rodinou na víkend podpořit úsilí svých dětí a vidí je hrát
v opravdovém divadle, ne jen v tělocvičně apod.
Také již zaběhlá spolupráce se serverem Kam po Česku a Sladovnou o.p.s. přinesla
propagaci s větším celostátním dopadem. Přehlídka získala nové webové stránky.

Přehlídka se konala za velké podpory Města Písek, firem Natural Písek, Fošum cars,
S.n.o.p., Lesy města Písek, Kam po Česku, Ateliér Racek, Jurtkempu, Reklamy
Strakonice a Aisin. Děkujeme za podporu.

http://www.duhovedivadlo.zssvobodna.cz/
Letní dětský tábor
Sdružení i v tomto roce realizovalo letní tábor „Avaldamon – město na pětimezí“  v 
termínu  15. 7.– 29. 7. 2017. Pronajata byla táborová základna Hrbov u Netolic. Tábor
byl určen pro děti 2. – 8. tříd zejména naší školy, zúčastnilo se ho 45 dětí. Cena tábora
byla 4500 Kč.
Táborová hra byla motivována středověkem a fantasy, součástí byly jako vždy terénní
hry, celodenní výlety, tábornické aktivity, zásady přežití v přírodě, sportovní hry,
poznávání okolní přírody a tvoření.
Hlavní vedoucí byl Ondřej Keclík, jeho zástupcem Zdena Jelenová. Veškeré výdaje
tábora byly pokryty z účastnických příspěvků.
Na spolufinancování tábora byla podána žádost o grant, která byla úspěšná – od Města
Písek jsme získali podporu ve výši 44.100 Kč, kterou jsme využili na nákup vybavení
(elektrocentrála, spacáky, celty, solární sprchy) a pronájem tábořiště.

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.

6. Další činnosti a nápady
W sdružení pravidelně sestavuje a rozesílá 1x měsíčně elektronický Zpravodaj a 1x za 3
měsíce tištěné Listy. Slouží jako zdroj informací o dění ve škole a školce. Projekt řídí
Jaroslav Smola a Lukáš Zagata. V průběhu roku se ukázalo, že je potřeba posílit
realizační tým, proto hledáme dobrovolníka, který by se chtěl aktivně podílet na tvorbě
Zpravodaje nebo Listů.
I v tomto roce se W sdružení věnovalo rozvoji a upevnění společenství školy, školky a

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


W sdružení. Schůzek Rady Sdružení se téměř pravidelně zúčastňoval zástupce kolegia
školy, nadále jsme se snažili o užší propojení i se školkou.
Na začátku roku vyvstala potřeba upravit Stanovy spolku (bod 1 – Cíle a poslání spolku),
při žádostech o dotace z JČ kraje tak máme díky úpravě možno žádat z více zdrojů.
Hlasování o změně stanov proběhlo formou per rollam. Žádost o změnu stanov byla
úspěšná.

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, městem Písek a řadou sponzorů podařilo na
akce pořádané Sdružením získat celkem 400.940 Kč. 



7. Závěr
Činnost Sdružení byla i v roce 2017 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.
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 12. března 2018

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

……………………………………………………
  Podpis


