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

Zápis č. 1/2019 z členské schůze
ze dne 10. června 2019
Účastni:
19 aktivních členů včetně 4 udělených plných mocí (od 17.45 celkem 19 aktivních členů a 5 plným mocí)
5 podporujících členů
(viz prezenční listina, která je součástí tohoto zápisu)
Plnou moc k zastupování na schůzi odevzdali:
Petr Dusil
Zdeněk Kerhart
Helena Svobodová
Jaroslav Mejstřík
Lenka Ondrášková (17.50 hod)
Přítomno: 15 aktivních členů
Schůze je usnášeníschopná.

Hosté:
Milan Štěpanovič
Kamila Schreiberová

Zahájení:
17:00

Místo konání:
ZŠ Gollova, Gollova 394/4, Liberec - Perštýn
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Agenda:
1. Zahájení v 17:00, prezence členů, představení programu, zvolení mandátové komise, zapisovatele
a ověřovatele zápisu
2. Projednání a schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
a. Projednání Účetní závěrky za rok 2018.
b. Předložení návrhu o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 a hlasování o
předloženém návrhu.
c. Usnesení z jednání členů spolku.

3. Představení Směrnice PER ROLLAM a hlasování
a. Představení obsahu směrnice a hlasování.
b. Usnesení z jednání členů spolku.

4. Představení Směrnice ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY a hlasování
a. Představení obsahu směrnice a hlasování.
b. Usnesení z jednání členů spolku.

5. Představení Rozpočtu na školní rok 2019/2020
a. Představení základního obsahu rozpočtu a hlasování.
b. Usnesení z jednání členů spolku.

6. Změny stanov a hlasování
a. Představení návrhu změn stanov schválených výkonnou radou a hlasování.
b. Představení návrhu změn stanov jednotlivých členů spolku a hlasování.
c. Usnesení z jednání členů spolku.

7. Změny ve vedení spolku
a. Informace o stávající situaci.
b. Volba nových členů výkonné rady.
c. Usnesení z jednání členů spolku.

8. Ostatní a diskuze
a. Koordinátor
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1. Zahájení v 17:00 a představení programu, zvolení mandátové komise, zapisovatele a
ověřovatele zápisu
Schůzi zahájila Tereza Hrůzová a Martina Kořínková představila body programu.
Za mandátovou komisi byl/a zvolen/a Jana Dusilová počtem hlasů 19.
Za mandátovou komisi byl/a zvolen/a Václav Uhýrek počtem hlasů 19.
Zapisovatelem byl/a zvolen/a Kateřina Tokarová počtem hlasů 19.
Ověřovatelem zápisu byl/a zvolen/a Jana Mayerová počtem hlasů19.
Ověřovatelem zápisu byl/a zvolen/a Hana Uhýrková počtem hlasů 19.
2. Projednání a schválení účetní závěrky za účetní období roku 2018
a. Projednání Účetní závěrky za rok 2018.
Hana Uhýrková předložila účetní závěrku roku 2018 a seznámila přítomné členy spolku s jejím obsahem.
b. Předložení návrhu o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 a hlasování o
předloženém návrhu.
Hana Uhýrková přednesla návrh zisk ve výši 114 553,54 Kč roku 2018 ponechat ve spolku jako výsledek
hospodaření minulých let a nerozdělovat jej na členy spolku. Zisk roku 2018 ve výši 114 553,54 Kč má být
převeden na účet 932000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

Hlasování k bodu 2.b):
Přítomno bylo 19 aktivních členů (celkem ze 34)
PRO:
19
PROTI:
0
ZDRŽELO SE: 0
c.

Usnesení z jednání členů spolku.

Členská schůze odsouhlasila závěrku roku 2018 a rozhodla o ponechání zisku z roku 2018 ve spolku.

3. Představení Směrnice PER ROLLAM a hlasování
a. Představení obsahu směrnice a hlasování.
Hana Uhýrková představila obsah Směrnice PER ROLLAM přítomným členům spolku.

Hlasování k bodu 3.a):
Přítomno bylo 19 aktivních členů (celkem ze 34)
PRO:
19
PROTI:
0
ZDRŽELO SE: 0
b. Usnesení z jednání členů spolku.
Členská schůze odsouhlasila Směrnici PER ROLLAM, a to s účinností od 10.6.2019.
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4. Představení Směrnice ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY a hlasování
a. Představení obsahu směrnice a hlasování.
Hana Uhýrková představila obsah Směrnice ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY přítomným členům spolku. Tereza
Hrůzová zpochybnila potřebnost odstavce č. 2 „OSVOBOZENÍ OD ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ“. Následovala
diskuze a bylo vyhověno přání některých členů, aby byly objasněny důvody rezignace Hany Uhýrkové a
Martiny Kořínkové – přesun k bodu č. 7 Změny ve vedení spolku.
Po diskuzi k bodu agendy č. 7 bylo hlasováno pouze o znění směrnice bez odstavce č. 2 „OSVOBOZENÍ OD
ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ“.

Hlasování k bodu 4.a):
Přítomno bylo 20 aktivních členů (celkem ze 34)
PRO:
18
PROTI:
0
ZDRŽELO SE: 2
b. Usnesení z jednání členů spolku.
Členská schůze odsouhlasila Směrnici ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, a to bez odstavce č. 2 Osvobození od
členských příspěvků. Účinnost směrnice je od 1.9.2019.

5. Představení Rozpočtu na školní rok 2019/2020
a. Představení základního obsahu rozpočtu a hlasování.
(ČAS 19.37)
Hana Uhýrková a Martina Kořínková představily obsah Rozpočtu na období od 1.8.2019 do 31.7.2020
přítomným členům spolku. Jedná se o rozpočet provizorní, který zohledňuje pouze známé skutečnosti
k datu rozeslání členům mailem dne 3.6.2019.
Členové byli dále seznámeni s aktuálními údaji, které byly zjištěny po datu rozeslání verze dne 3.6.2019.
Zejména se jedná o zahrnutí položky daru ve výši 150.000 Kč a mzdových nákladů v částce 180.000 Kč na
asistenta pedagoga v budoucí první třídě.
Dále byly upraveny položky:
náklady na vybavení nové první třídy, zejména o 2 ks sklopných lavic a poličky pod lavice (cca 20 tis. navíc)
náklady na vybavení ve třídě Daniely Fialové – poličky pod lavice a koberec (cca 12 tis. navíc)
náklady na vybavení ve třídě Terezy Hrůzové – poličky pod lavice (cca 5 tis. navíc)
náklady - snížení úvazku pro administrativní výpomoc ze 40% na 30%, aby byl zachován vyrovnaný
rozpočet
zohlednění nákladů na stravování u asistenta pedagoga – vedoucího školního klubu
snížení nákladů na asistenci při výuce HV ve třídě Daniely (ze 7 tis. na 5 tis.)
odhad výnosů z darů a finanční podpory na vybavení budoucí první třídy (zatím jen ve výši 25 tis.
Kč)
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Hlasování k bodu 5.a):
Přítomno bylo 20 aktivních členů (celkem ze 34)
PRO:
20
PROTI:
0
ZDRŽELO SE: 0
b. Usnesení z jednání členů spolku.
Členská schůze odsouhlasila Rozpočet v aktualizované předložené podobě (která bude přílohou tohoto
zápisu) s tím, že na další členské schůzi po zahájení školního roku v 9/2019 bude odsouhlasena finální
podoba rozpočtu pro další školní rok. Změny (navýšení) na straně nákladů mohou být v mezidobí od
dnešního dne do další členské schůze provedeny pouze, pokud budou zajištěny odpovídající výnosy
(dotace, dary, granty apod.).

6. Změny stanov a hlasování
a. Představení návrhu změn stanov schválených výkonnou radou a hlasování.
BOD NEBYL NA ČLENSKÉ SCHŮZI PROJEDNÁN.
b. Představení návrhu změn stanov jednotlivých členů spolku a hlasování.
BOD NEBYL NA ČLENSKÉ SCHŮZI PROJEDNÁN.
c.

Usnesení z jednání členů spolku.

BOD NEBYL NA ČLENSKÉ SCHŮZI PROJEDNÁN.

7. Změny ve vedení spolku
a. Informace o stávající situaci.
(ČAS 18.12) Martina Kořínková shrnula rozpory ve výkonné radě:
-

Není stanoveno, kdo co hradí
Kolegiu by se mělo ulevit od organizačních záležitostí, aby se pedagogové mohli plně věnovat
kvalitě výuky
Nelze ovlivnit vynakládání finančních prostředků z příspěvků od rodičů (co a kam se má použít:
SPOLEK x KOLEGIUM x ŠKOLA)
Jako příklad byla uvedena snaha nastavit pravidla pro výdaje spojené s družinou, které mají být
hrazeny ze spolku

Hlavní důvody k rezignaci:
-

Nedůvěra ohledně vynakládání finančních prostředků
Ztráta vnitřní motivace
Neshody mezi členy VR

Byl představen koncept:
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5 stálých členů výkonné rady bez vazby na povinné zastoupení jednotlivých tříd a členů z kolegia
Pravidelná účast člena výkonné rady na schůzkách kolegia
Možná (a vítaná) účast členů kolegia na jednáních VR
Možná (a vítaná) účast zástupců tříd (např. třídních důvěrníků) na jednáních VR

Martina Kořínková připustila další zapojení a angažovanost ve vedení spolku při změně podmínek a
progrese změn.
Hana Uhýrková připustila další zapojení a angažovanost ve vedení spolku při změně sestavy vedení. Dále
uvedla, že potřebuje cítit od ostatních členů vedení spolku podporu a respekt.
(ČAS 18.36) Milan Štěpanovič vznesl dotaz, zda hledá spolek „hlavu“ nebo spolupracující lidi.
(ČAS 18.40) Jana Dusilová uvedla, že cíl máme asi stejný, ale nebyly vyjasněny vize. Chce do 1.9.2019
najít nové členy výkonné rady, aby byl počet 5 a uvedla, že byli osloveni Antonín Ferdan a Kateřina
Tokarová. Dále uvedla, že se počítá s pozicí koordinátora.
(ČAS 18.45) Tereza Hrůzová uvedla, že hledáme především „srdce“ spolku. Má to být styčný člověk, na
kterého by se všichni obraceli. Nejprve na půl úvazku, pak se uvidí.
Antonín Ferdan vyslovil názor, že „spojka“, koordinátor je potřeba.
Z pléna zazněl několikrát názor, že hledáme „hlavu“, ředitele, zástupce pro waldorfské třídy apod.
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(ČAS 19.15) Daniela Fialová uvedla, že v současném složení nemůže výkonná rada fungovat. Zeptala se
ostatních členů výkonné rady, zda by mohla proběhnout další diskuze za účasti mediátora.
Antonín Ferdan souhlasí, že by mohl několik dalších schůzek moderovat.
b. Volba nových členů výkonné rady.
Neproběhlo.
c.

Usnesení z jednání členů spolku.

V tomto bodu není.

8. Ostatní a diskuze
a. Koordinátor
K tomuto bodu proběhla diskuze částečně pod bodem č. 7.
Mimo jiné zaznělo, že by koordinátor měl přenášet informace mezi vedením spolku a kolegiem. Tato
představa byla některými členy zpochybněna, protože se koordinátor stane pouhým „pošťákem“.
Nebyla vyjasněna představa, jaké kompetence a odpovědnosti takový člověk má mít. Zda to má být
člověk, který bude „poslouchat“ nebo bude „poslouchán“.
Bod zůstal vzhledem k pokročilému času nedořešený.

Po projednání programu byl zpracován zapisovatelem tento zápis a po jeho ověření bude nejpozději do
24.6. 2019 rozeslán všem členům spolku.
____________________

_____________________

Mgr. Martina Kořínková

Ing. Kateřina Tokarová

Předsedkyně členské schůze

Zapisovatel

____________________

_____________________

Mgr. Jana Mayerová

Ing. Hana Uhýrková

Ověřovatel zápisu

Ověřovatel zápisu

Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočet za období od 1.8. 2019 do 31.7.2020 v aktualizované verzi
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PŘÍJMY (VÝNOSY)
A.

Členské příspěvky
Aktivní členství
Podporující členství

B.

Dary

C.

Dotace

D.

Tržby
Klubíky
Semináře
Kroužky
Školní klub
Jazykové kroužky

1 061 000,00
723 000,00
721 500,00
1 500,00

175 000,00
50 000,00
113 000,00
10 000,00
10 000,00
43 000,00
50 000,00
-

VÝDAJE (NÁKLADY)
A.

MATERIÁLNÍ PODPORA VÝUKY
Vybavení nové první třídy
2.W
3.W
Slavnosti
Odborná literatura

B.

109 000,00
18 000,00
91 000,00

Waldorfská pedagogika pro
veřejnost
Klubíky pro předškoláky
Semináře a přednášky

E.

68 000,00
32 000,00
25 000,00
11 000,00

PROVOZ KANCELÁŘE A PROVOZNÍ
NÁKLADY
Drobný materiál
Nákup služeb

D.

185 000,00
146 500,00
16 700,00
8 800,00
10 000,00
3 000,00

MATERIÁLNÍ PODPORA
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT
Vybavení školního klubu
Volnočasové aktivity
Kroužky (hrazené)

C.

1 058 000,00

20 000,00
10 000,00
10 000,00

PERSONÁLNÍ PODPORA VÝUKY A
DALŠÍ MZDOVÉ NÁKLADY
Kroužky
Školní klub a družina
Asistence ve výuce
Výuka jazyků (kroužek AJ a NJ)
Provoz kanceláře
Ostatní náklady (mentoring apod.)

ROZDÍL
190525_WIL_Rozpočet 8-2019_7-2020_V7

676 000,00
33 000,00
183 000,00
206 000,00
40 000,00
190 000,00
24 000,00

3 000,00
ROZPOČET 2019_2020

