
Waldorfská iniciativa Liberec, z.s. 
spisová značka: L 8607 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
sídlo: Jiříčkov 41, 463 43 Světlá pod Ještědem 

IČ: 021 26 834 

 

Pozvánka na členskou schůzi dne 9. září 2020,  
v 16:30, na TUL, budova G, 3. patro  

 
Program: 

16:30 - 17:45 

1. Přivítání, pro nové členy představení stávající rady 

2. Schválení složení výkonné rady, doplnění nových členů 

a.       Odvolání Jany Dusilové a Petry Helebrantové, hlasování. 

b.      Usnesení z jednání členů spolku 

c.       Představení nových kandidátů do výkonné rady. 

d.      Volba nových členů výkonné rady spolku a hlasování. 

e.      Usnesení z jednání členů spolku. 

3. Schválení změn ve Stanovách 

a.       Představení návrhu změn stanov a hlasování. 

b.      Usnesení z jednání členů spolku. 

4. Schválení změn interní směrnice Členské příspěvky a výše příspěvků 

a.       Představení obsahu směrnice a hlasování. 

b.      Usnesení z jednání 

5. Schválení rozpočtu pro školní rok 2020/21 

a.       Představení dvou variant rozpočtu A. a B. Helenou Svobodovou a hlasování 

b.      Usnesení z jednání 

c.    Vybraný rozpočet a hlasování 

d.    Usnesení z jednání 

e.    Další náměty a připomínky k rozpočtu 

6. Chceme efektivně komunikovat - představení modelu komunikace pro další období,           

Průvodce waldorfskými třídami 

7. Novinky 

17:45 - 18:30 

8. MLS - malé laskavé sdílení ze světa waldorfské pedagogiky 

9. Diskusní okénko na téma "Jak můžeme podpořit waldorfské třídy..." a "Kruhy.." 

 

Výstup ze schůze:  zápis z jednání 
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Zápis č. 1/2020 z členské schůze 

ze dne 9. září 2020 

Účastni: 

37 aktivních členů včetně 7 udělených plných mocí (z 54 aktivních členů spolku) 

2 podporující členové 

2 čestní členové 

(viz prezenční listina, která je součástí tohoto zápisu) 

  

Plnou moc k zastupování na schůzi odevzdali: 

Michaela Krtičková (za Kateřinu Tokarovou, Zuzanu Ježkovou, Kamilu Měcháčkovou) 

Jana Dusilová (za Petra Dusila, Pavlínu Nejedlou, Moniku Bečvářovou) 

Jakub Hrůza (za Miroslavu Kerhartovou) 

Přítomno: 37 aktivních členů 

Schůze je usnášeníschopná. 

Hosté: 

Petr Anzorge 

Zahájení:   

16:30  

Místo konání: 

Technická univerzita v Liberci, budova G – 3.patro, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec I – Staré město 
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Agenda: 

16:30 - 17:45 
1. Přivítání, pro nové členy představení stávající rady 

 

2. Schválení složení výkonné rady, doplnění nových členů 

a.       Odvolání Jany Dusilové a Petry Helebrantové, hlasování. 

b.      Usnesení z jednání členů spolku 

c.       Představení nových kandidátů do výkonné rady. 

d.      Volba nových členů výkonné rady spolku a hlasování. 

e.      Usnesení z jednání členů spolku. 

3. Schválení změn ve Stanovách 

a.       Představení návrhu změn stanov a hlasování. 

b.      Usnesení z jednání členů spolku. 

4. Schválení změn interní směrnice Členské příspěvky a výše příspěvků 

a.       Představení obsahu směrnice a hlasování. 

b.      Usnesení z jednání 

5. Schválení rozpočtu pro školní rok 2020/21 

a.       Představení dvou variant rozpočtu A. a B. Helenou Svobodovou a hlasování 

b.      Usnesení z jednání 

c.    Vybraný rozpočet a hlasování 

d.    Usnesení z jednání 

e.    Další náměty a připomínky k rozpočtu 

6. Chceme efektivně komunikovat - představení modelu komunikace pro další období,           

Průvodce waldorfskými třídami 

7. Novinky 

a.       Personální obsazení 

b.       Budova 

c.       Plán slavností 

 

17:45 - 18:30 

8. MLS - malé laskavé sdílení ze světa waldorfské pedagogiky 

9. Diskusní okénko na téma "Jak můžeme podpořit waldorfské třídy..." a "Kruhy.." 
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1. Přivítání, pro nové členy představení stávající rady 

Schůzi zahájila Jana Dusilová. Představila body programu a dva stávající členy výkonné rady.  

 

2. Schválení složení výkonné rady, doplnění nových členů 

 
a. Členská schůze navrhla odvolání Jany Dusilové a Petry Helebrantové, hlasování. 

Hlasování k bodu 2.a) 

Přítomno bylo 37 aktivních členů (celkem z 54 členů) 

PRO:                37 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

b.      Usnesení z jednání členů spolku 

Členská schůze odsouhlasila odvolání Jany Dusilové a Petry Helebrantové. 

 

c.       Představení nových kandidátů do výkonné rady. 

Zástupci z každé třídy v několika větách seznámili členskou schůzi s důvody, proč chtějí ve               

výkonné radě spolku působit. 

Novými kandidáty jsou: Daniel Nevařil, Petra Helebrantová, Lucie Hrstková Pešánová, Michaela           

Krtičková, Jakub Hrůza. 

 

Návrhy do nové výkonné rady spolku: Daniel Nevařil, Petra Helebrantová, Lucie Hrstková            

Pešánová, Michaela Krtičková, Jakub Hrůza 

 

d.       Volba nových členů výkonné rady spolku a hlasování. 

Hlasování k bodu 2c.) 

Přítomno bylo 37 aktivních členů (celkem z 54 členů) 

PRO:                37 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 

 

e.      Usnesení z jednání členů spolku. 

Členská schůze jednohlasně zvolila Daniela Nevařila, Petru Helebrantovou, Lucii Hrstkovou          

Pešánovou, Michaelu Krtičkovou a Jakuba Hrůzu do výkonné rady spolku. 
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3. Schválení změn ve Stanovách 

a.       Představení návrhu změn stanov a hlasování. 

-členství: Aktivní členství bude automaticky převedeno na řádné, podporující         

členství bude zrušeno. Druhý zákonný zástupce může využít podání žádosti o           

řádné členství. 

-platba členských příspěvků na celý školní rok 

- počet členů výkonné rady bude lichý 

Hlasování k bodu 3a.) 

Přítomno bylo 37 aktivních členů (celkem z 54 členů) 

PRO: 34 

PROTI: 2 

ZDRŽELO SE: 1  

 

b.      Usnesení z jednání členů spolku. 

Členská schůze odsouhlasila předloženou změnu Stanov. 

  

4. Schválení změn interní směrnice Členské příspěvky a výše příspěvků 
a.       Představení obsahu směrnice a hlasování. 

- výši členských příspěvků stanovuje rada 

- výměna slova prominutí za snížení příspěvků 

- změna variabilních symbolů – v případě bezhotovostní platby zadávají členové pouze jednu             

platbu, VS se bude vztahovat ke jménu člena 

- zrušení Vratky příspěvků 

- výše příspěvků sjednocena se stanovami 

1. zákonný zástupce (dříve aktivní člen) platí výši podle počtu dětí navštěvujících            

výuku ve Waldorfských třídách 

2. zákonný zástupce (dříve podporující člen, pokud tak byl přihlášen)platí stejnou           

částku jako dříve. 

  

Hlasování k bodu 4a.) 

Přítomno bylo 37 aktivních členů (celkem z 54 členů) 

PRO: 37 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0 
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b. Usnesení z jednání 

Členská schůze odsouhlasila interní směrnici ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, a to s účinností od 10.9. 2020. 

 

5. Schválení rozpočtu pro školní rok 2020/21 
a. Představení dvou variant rozpočtu Helenou Svobodovou, výběr rozpočtu A a B s            

hlasováním 

Varianta A: rozpočet s příspěvky za deset měsíců v plné výši. 

Varianta B: rozpočet počítá s kompenzací členských příspěvků z důvodu uzavření           

školy způsobené covid-19 v minulém školním roce 2019/2020. Týká se rodičů dětí            

v současné 2., 3., 4. třídě, kdy se příspěvky hradí až od listopadu 2020. 

  

Výběr rozpočtu s hlasováním 

Hlasování k bodu 3a.) Rozpočet varianta A. 

Přítomno bylo 37 aktivních členů (celkem z 54 členů) 

PRO:                 0 

PROTI: 36 

ZDRŽELO SE: 1 

  

Hlasování k bodu 3a.) Rozpočet varianta B. 

Přítomno bylo 37 aktivních členů (celkem z 54 členů) 

PRO:                37 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 0  

b. Usnesení z jednání 

Členská schůze vybrala jednohlasně rozpočet varianta B. 

  

c. Vybraný rozpočet a hlasování 

Členská schůze vybrala k hlasování rozpočet Varianta B 

Hlasování k bodu 3c)  

Přítomno bylo 37 aktivních členů (celkem z 54 členů) 

PRO:                36 

PROTI: 0 

ZDRŽELO SE: 1 

  

d. Usnesení z jednání k bodu 3c.) 

Členská schůze schválila zvolenou variantu B předloženého rozpočtu. 
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e.  Další připomínky a náměty k rozpočtu:  

Pro období podzim/zima 2020 byla WIL přiznána dotace týkající se volnočasových aktivit spolku,             

vzhledem k aktuální situaci nebyla Smlouva k dotaci přijata. Nebyly by naplněny podmínky             

Smlouvy.  

6. Chceme efektivně komunikovat - představení modelu komunikace pro další          

období, Průvodce waldorfskými třídami 

Daniel Nevařil členům představil komunikační model. Objasnil, které záležitosti řeší škola           

(ředitel, kolegium, třídní učitel), a co patří do kompetencí spolku (výkonná rada, předseda             

spolku, vedoucí kanceláře). Zároveň uvedl pět okruhů, o kterých člen výkonné rady ve třídě podá               

každý měsíc krátké informace. Jsou to: budova, rozpočet/hospodaření, personální změny, zprávy           

od předsedy, ostatní – slavnosti, kroužky, atd. 

K dispozici byla nově vzniklá příručka Průvodce pro rodiče, kterou všichni obdrželi na prvních              

třídních schůzkách, a kde proběhlo seznámení prostřednictvím třídních zástupců. 

  

7. Novinky 

Personální obsazení: výběrové řízení na nově vzniklou spolkovou pracovní pozici vedoucí           

kanceláře. 

Budova: informace k budově E a k přestavbě bývalých vysokoškolských kolejí ve Vesci. 

Plán slavností: rodiče obdrželi e-mailem a bude k dispozici na webových stránkách. 

 Slavnosti pro školní rok 2020/2021 

29.9. Svatý Michael 

11.11. Svatý Martin 

27.11. Adventní spirály 

5.12. Adventní jarmark 

16.2. Masopust 

27.3. Velikonoční jarmark 

24.6. Svatý Jan 
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