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Přílohy:   Příloha č. 1 Příloha k účetní uzávěrce
Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty
Příloha č. 3 Výsledovka Školního fondu
Příloha č. 4 Výsledovka Sociálního fondu



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 
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 Alena Nováková.

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.
Volební členská schůze se konala 21.3.2018 a do rady Sdružneí byli zvoleni: Radek
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Mazenauer, Tomáš Hajný, Veronika Lexová, Kateřina Čápová a Dagmar Hovorková.
Rada se v novém složení začala scházet od 1.9.2018.
Schůzky Rady spolku se pravidelně konaly v těchto termínech:  12. 1.; 9. 2.; 9. 3.; 13. 4.;
18.5.; 8. 6.; 14. 9.; 8. 10.; 5. 11.; 5.12.
V průběhu roku pokračovalo i setkávání rodičů a učitelů tzv. W společenství. Schůzky se
konaly přibližně 1x za 2 měsíce v těchto termínech: 18.1.; 21. 3.; 7. 6. a 20. 11.

4. Hospodářská činnost
Sdružení vede účetnictví a podává přiznání k dani z příjmů právnických osob. V roce
2018 nemělo žádné zaměstnance, veškeré činnosti jsou vedeny jako DPP. 
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, dále účty jednotlivých kroužků a projektů a sociální fond tak, 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, kreslicí bloky, štětce, zlaté sešity, flétny. 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 4 Výsledovka Školního fondu.

4.3. Podúčet Sociální fond
I v tomto roce mohlo sdružení poskytovat potřebným rodinám finanční podporu díky
sociálnímu fondu. Prostředky v sociálním fondu pochází z několika zdrojů:

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

V průběhu roku 2018 bylo z toho účtu využito 37.250 Kč. Peníze byly použity na:
 platba do třídních fondů   9 x
 ŠVP                                          5 x
 praktika                                  1 x
 letní tábor                              2 x
 exkurze Salzburg                 4 x
 exkurze Praha                      1 x
 léčebná eurytmie                 1 x

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.



Velmi děkujeme všem dárcům!!!

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 2018 200 000 Kč Dotace Město Písek
Duhové divadlo 2018 117 000Kč Nadace Stiftung Software AG
Duhové divadlo 2018      5 000 Kč Smlouva o propagaci Fošum   

Cars s.r.o.
Duhové divadlo 2018    10 000 Kč Smlouva o propagaci AISIN

                           Europe
Duhové divadlo 2018    10 000 Kč Lesy Města Písku
Duhové divadlo 2018       5 000 Kč SNOP Písek
Duhové divadlo 2018       8 000 Kč Atelier Racek
Duhové divadlo 2018     14 000 Kč obědy a večeře Natural Písek
Duhové divadlo 2018     20 000 Kč dotace JČ kraj
Masopust 2018     15 000 Kč dotace Město Písek
Copánek 2018    21 020 Kč víceletá dotace Město Písek
Letní tábor 2018    20 000 Kč dotace JČ kraj

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

4.7. Výtěžky jarmarků
Výtěžky Velikonočního i Vánočního jarmarku byly použity jednak na spolufinancování 
oslav 100. výročí vzniku waldorfského hnutí (100 za 100), a také na pořízení nábytku a 
vybavení školních družin.

5. Akce Sdružení
Jednorázové akce:

18. 1. Setkání rodičů a učitelů – Nakládání s médii  
13. 2. Masopustní průvod a veselice v DPČ
21. 3. Volební členská schůze
24. 3. Velikonoční jarmark 
20. – 21. 4. Celorepublikové setkání rodičovských spolků Semily
16. 5. Pásmo ke Dni matek
26. 5. Rytířské slavnosti v Kestřanech
30. 5- 2. 6. Duhové divadlo
7. 6. Setkání rodičů a učitelů – Přestavba školy
22. 6.  Loučení s deváťáky (DPS) 
15. 7. – 29. 7. Letní tábor Líčov u Benešova nad Černou
8. 11.  Martinská slavnost
20. 11. Setkání rodičů a učitelů – Potřebujeme externího poradce do školy?
1. 12. Adventní jarmark

Práce ochotnického divadelního souboru Copánek a dětského souboru Culíček
Soubor Copánek funguje pod hlavičkou Sdružení od září 2006. 
V roce 2017 pokračoval soubor ve své aktivní činnosti již 12 sezónu. Na jeho práci se



podílelo 10 dobrovolníků. V tomto roce odehrál 12 představení v Písku, na své domovské
scéně v Loutkovém sále Kulturního domu, ale také v přilehlých obcích - Tálíně,
Milevsku, Blatné. Kromě představení stálého repertoáru v březnu uvedl s
úspěchem premiéru pohádky na motivy J. Wericha  O Palečkovi. I v tomto roce jeho
činnost podporovalo Město Písek. Divadelní soubor čerpal druhým rokem víceletou
podporu na podporu kultury. V roce 2019 tato podpora souboru skončí. Všem, kteří
přispěli k činnosti souboru Copánek v roce 2018, děkujeme. Činnost souboru byla
financovaná ze vstupného a z grantu Města Písek.

Kroužek tvořivé dramatiky Culíček  pracoval pod vedením Jitky Čápové.

Soubor vystoupil v rámci Velikonočního a Vánočního jarmarku, na přehlídce dětských
divadelních souborů „Žabka“ v Českých Budějovicích (přivezl si čestné uznání), a v DPČ
odehrál 3 představení (pro školu a rodiče).  
Oba soubory přispívají k dobrému jménu ZŠ Svobodná.
Duhové divadlo
Šťastný 13. ročník přehlídky se uskutečnil 30. 5. – 2. 6. 2018  v Písku. Na letošní
přehlídku přijelo 434 účinkujících. Vystoupilo celkem 20 souborů základních a středních
waldorfských škol z celé ČR: ZŠ – Písek 2x, Plzeň, Příbram, Olomouc, Brno, Praha
Dědina 2x, Č. Budějovice, Pardubice 2x, Ostrava Poruba 2x, Ostrava Přívoz, Praha
Jinonice, Semily. SŠ -W lyceum Semily, W lyceum Příbram, W lyceum Praha, absolventi
a přátelé ZŠ Praha Dědina. K vidění bylo 30 představení. 
Zájem účastníků byl rekordní. Díky přehlídce město ožilo pětistovkou mladých lidí se
zájmem o kulturu a město. Přehlídku navštívilo přes 2000 diváků. Pro všechny bylo
vstupné zdarma.
Přehlídku již tradičně zahájila hostitelská ZŠ Svobodná Písek představením J. K. Tyla
Strakonický dudák. Představení potěšilo milou klasikou, hereckými výkony, krásnými
kostýmy a živou hrou na dudy. V tomto roce jsme s potěšením zaznamenali neobvyklé
množství děl českých klasiků jako J. Drda, J. K. Tyl, J. Werich, J. Žák a další, také
komediálního ražení.
Jedním z nejsilnějších momentů přehlídky bylo však představení semilských lyceánů
Naše třída (Tadeusz Słobodzianek) o holocaustu, které všechny přivedlo k vážným
myšlenkám. Přesvědčivost hereckých výpovědí byla výsledkem dlouhodobé práce na
tématu holocaustu a divadelní ztvárnění bylo jedním z prožitkových pilířů projektu
semilské SŠ. Autorské představení jsme viděli letos pouze jedno a i to rozezvučelo
vážnější tóny. Čapkovské téma o robotizaci lidstva přivezl O. Janeba.
Profesionální host přehlídky byl úžasný! Divadlo Squadra Sua a dvě perfektní pouliční
představení. Ve čtvrtek Bomberos a v pátek Happy hour probouzela salvy smíchu u
diváků všeho věku. Všechna představení se uskutečnila v osvědčeném prostoru u
Kamenného mostu.
I letos jsme mohli díky grantu města Písek nabídnout Divadelní workshopy pro malé
diváky vedené profesionálními herci divadla Squadra Sua. Zúčastnilo se jich 164 dětí 1.
stupně ZŠ, které se učily základům pohybového divadla, akrobacie a žonglování
Novinky byly hned dvě – pro hrající účastníky přehlídky byl v DPČ připraven
Společenský večer, ostatní mohli navštívit koncert písecké skupiny French Touch
v kavárně Vykulená sova. Obě novinky se setkaly s velkým diváckým ohlasem.
Přehlídka se konala za velké podpory Města Písek, německé nadace Stiftung Software
AG, firem Natural Písek, Fošum cars, S.n.o.p., Lesy města Písek, Kam po Česku,
Ateliér Racek, Aisin a Jihočeského kraje. Děkujeme za podporu.
http://www.duhovedivadlo.zssvobodna.cz/

Letní dětský tábor
Letní tábor „Stezkou ke hradu Sokolčí“ proběhl v naplánovaném termínu 16.7. – 29.7.
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2018 na skautské základně Líčov, nedaleko obce Ličov u Benešova nad Černou. 
Tábor byl určen pro děti 2. – 8. tříd zejména naší školy, zúčastnilo se ho 45 dětí. Cena
tábora byla 4700 Kč. Hlavní vedoucí byl Ondřej Keclík, jeho zástupcem Zdena Jelenová.
Veškeré výdaje tábora byly pokryty z účastnických příspěvků a z grantu Jihočeského
kraje.
Podle hodnocení zkušeného týmu vedoucích i instruktorů předčil očekávání. Po několika
letech se změnilo místo tábora – táborníci se vydali do neznámé lokality ve Slepičích
horách. Jak tábořiště, tak jeho blízké i vzdálenější okolí bylo naprosto ideální pro
celotáborovou hru, kterou byla vymyšlena a připravena na reálném historickém základu
budování Zemské stezky z Rakouska do Čech. Středověk a život středověku byly
ústředním tématem, které se prolínalo nejrůznějšími aktivitami (rytířské dovednosti a
ctnosti, výroba předmětů z kůže, středověký vojenský život apod.). Celkovou atmosféru
doladily i dobové oblečení - varkoče, které si děti na začátku tábora nabarvily barvami
svých rodů, a také groše Václava II., které sloužily jako individuální bodování.
Cílem družin bylo v průběhu tábora osídlit pustou, neobydlenou krajinu a vybudovat 
zemskou stezku. Všem družinám se to podařilo a tak mohly uvítat krále s tím, že svůj 
úkol splnily.
Tábor se na novém tábořišti mohl uskutečnit i díky dotaci z Jihočeského kraje a MŠMT, 
neboť pronájem tábořiště a náklady na dopravu byly o dost vyšší, než v předchozích 
letech. Děkujeme!

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
Tomáš Mandík, Viktor Jarolím a Lukáš Zagata. Jako další člen týmu se přihlásil Radek
Lust, který má na starosti měsíční elektronický zpravodaj. 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.

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 445.020 Kč. 



7. Závěr
Činnost Sdružení byla i v roce 2018 velmi pestrá a všechny aktivity a akce mohly
proběhnout jen díky obětavé pomoci rodičů – členů spolku.
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. W Sdružení plní
nezastupitelnou úlohu coby hospodářské zastřešení akcí souvisejících se
životem školy, které by jinak mohly být pořádány či financovány jen s velkými
obtížemi, ale také jako partner při pořádání akcí školy.
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 10. března 2019

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

……………………………………………………
  Podpis


