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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY WZŠMŠ
Vážení rodiče,
v dřívějších pondělních listech byla informace o tom, že se chystá setkání školské rady.
Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům a zřizovateli podílet se na
správě školy, každá z uvedených skupin má zde 2 své zástupce.
Školská rada se uskuteční v pondělí 5. listopadu v čase od 16:30 h, ve sborovně školy.
Jednání je neveřejné. Školská rada se sejde nad těmito navrhovanými body jednání:
1. Zahájení a schválení programu.
2. Výroční zpráva školy.
3. Změna školního řádu.
4. Limity růstu WZŠ.
5. Hospodaření školy v roce 2017 a 2018 - neprůkaznost účetnictví, chybějící peníze na
provoz školy.
6. Podnět na prošetření zneužití osobních údajů.
7. Dietní stravování, pravidla a limity vstupu do školní jídelny.
8. Různé, diskuze, závěr.
Další body mohou být navrhovány na samotném jednání. Máte-li k činnosti školské rady
nějaké připomínky, podněty atp. můžete se spojit s kterýmkoliv členem a požádat o jejich
přenos na jednání. Školská rada je samosprávným orgánem, kde mohou svoje potřeby a
názory k fungování školy uplatnit i rodiče, prostřednictvím svých volených zástupců.
Svatava Nunvářová, předsedkyně školské rady
http://www.waldorf-brno.cz/zakladni-skola/skolska-rada-52/

Pondělní waldorfské listy jsou určeny pro rodiče a přátele školy. Příspěvky posílejte vždy
do pondělí 12 hodin na adresu
editorpl@waldorf-brno.cz

POZVÁNKA NA PRVNÍ Z ŘADY RODIČOVSKÝCH DISKUZNÍCH SETKÁNÍ
23. 10. V 18 HODIN V JÍDELNĚ WZŠMŠ
POŘÁDÁ KRUH VZNIKAJÍCÍ DŮVĚRY
Milí a vážení rodičové Waldorfské mateřské a základní školy v Brně,
uvědomujeme si, že momentální dění na naší škole není ideální. Skutečný i virtuální
prostor je zahlcen emocemi, protichůdnými informacemi a domněnkami. Vnímáme Kruh
rodičů, uskutečněný 10. 10. jako počátek snahy věci si vyříkat, vysvětlit a zpřehlednit.
Jedno setkání však nestačí. Řada podnětů z tohoto setkání by měla být uchopena,
rozvíjena a měla by se posléze projevit v praxi, v životě školy.
Protože v tuto chvíli nechceme čerpat omezené síly učitelů, navrhujeme udělat další krok
k vzájemnému vyjasnění postojů rodičů samostatně. Zároveň je to snaha o vytvoření
platformy, kde bychom mohli o důležitých věcech diskutovat společně, mísit a tříbit
odlišné názory. Proto si Vás jako malá skupina možného budoucího Kruhu důvěry
dovolujeme pozvat na setkání s pracovním názvem
Rodiče a škola – jak si představujeme fungování komunitní školy?
Cíle setkání je:
- vytvořit prostor pro naslouchání odlišným postojům i pro snahu jim porozumět
- vysvětlit si vzájemně své názory a potřeby
- přemýšlet o tom, jakou školu a komunitu vlastně chceme
- navázat na Kruh rodičů a vybrat dílčí kroky, které by mohly zlepšit fungování
waldorfské brněnské komunity
Budeme diskutovat například o tom:
- jaká je přiměřená role rodičů v komunitní škole
- jak se chceme jako rodiče zapojovat do činnosti třídy/školy
- jaké jsou dobré příklady praxe zapojení rodičů, na kterých se shodneme, které
považujeme za důležité
Nemáme v tuto chvíli ambici ani realistické očekávání pokrýt v jediném setkání všechny
cíle, spíše chceme hledat postupnou cestu k vzájemnému vyjasňování pohledů,
zodpovězení důležitých otázek a vytvoření sdílené představy, jak má naše komunita
fungovat.
Je možné, že budeme diskutovat i jiná témata, záleží na potřebách těch, kdo se sejdou.
Předpokládáme, že ze setkání vyplynou náměty na setkání další i další termíny.
Setkání je pro rodiče a je samozřejmě otevřené i těm rodičům, kteří zároveň ve škole učí.
Srdečně Vás zveme!
Michal Heger, Lenka Kopáčová, Martin Nawrath, Filip Kvapil (setkání facilituje)
Kontakty: MicHeg@seznam.cz, lenka.kopacova.07@gmail.com, martin.nawrath@gmail.com,
filipkvapil@seznam.cz

Platba členského příspěvku na školní rok 2018/2019 se hradí takto:
- Číslo účtu po platby WA Fio banka: 2800424417/2010 POZOR! účet není
shodný s účtem WZŠ+MŠ
- Termín nejpozději do 31. 12. 2018
- Jeden člen WA v rodině … částka 1000,- Kč
- Dva členové v rodině - postačí když zaplatí jeden z rodičů … částka 1000,- Kč
- Variabilní symbol neuvádějte
- Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení obou rodičů (členů WA) pro identifikaci platby
- Specifický symbol 11111 pro členský příspěvek a 22222 pro finanční dar
Prosíme rodiče nečleny WA, aby zaplatili dar ve výši 1000,- Kč na rok, tedy stejně jako
členové WA, neboť prostředky WA čerpají všichni žáci bez rozdílu.
Pokud máte potíže s platbami do WA, řešte to prosím co nejdříve domluvou s členy
w-výboru.

Prosíme všechny rodiče WZŠ+MŠ a členy WA, kteří dosud neodevzdali novou písemnou
přihlášku do WA, aby nám ji předali co nejdříve. Vaši třídní pokladníci WA mají přehled
o členství ve WA ve vaší třídě.
Formulář stáhnete na http://www.waldorf-brno.cz/w-alternativa/patecni-listy-144/
Je třeba, aby každý dospělý z rodiny vyplnil samostatnou přihlášku, minimálně jeden.
Je velmi potřebné, aby WA evidovala více členů, prosím pokud možno přihlaste se oba
rodiče. Výše členského příspěvku je jednotná rodinná (tj. 1000,- Kč). Do obou přihlášek
vypište všechny děti, uveďte rodná čísla i druhého rodiče, v evidenci rodin WA se to
propojí.
Podepsané přihlášky můžete odevzdat do kanceláře WZŠ Plovdivská 8, Brno paní Yvoně
Piňosové, nebo oscanovat a poslat emailem na walternativa@waldorf-brno.cz, nebo
poštou W alternativa, Plovdivská 8, Brno 616 00.

Jana Nawrathová email: waevidence@waldorf-brno.cz (evidence členů), tel: 775 571 710

ADVENTNÍ JARMARK SE BLÍŽÍ
Níže naleznete pozvánku na Adventní jarmark, který pro Vás ve spolupráci s WA připravují
rodiče 6. třídy. Letošní jarmark chceme (náplní, výzdobou, vystoupeními) trochu orientovat
směrem k oslavám W100, své nápady můžete směřovat na níže uvedené kontakty.
Součástí jarmarku bude i možnost projít si adventní spirálu a čajovna, kterou pro nás
připraví 8. Třída; bývá i kavárna, bazar knih, vzhledem k termínu je možná i výroba
adventních věnců, zatím nemáme zajištěno, ale iniciativě se nebráníme.
Hlavní garant: Zuzana Křenková zkrenkova@seznam.cz
Garant dílen: Naďa Vlhová nada.vlhova@seznam.cz
Garant prodeje.: Jana Šmidtmajerová jana.smidtmajerova@seznam.cz
Zuzana Křenková za organizující 6.W
POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO!

