Co se povedlo za období 2021-2022
- v srpnu 2021 jsme zorganizovali 3 letní kempy pro děti, kempy byly pro děti zdarma díky
dotačnímu programu MŠMT
- vymalovali jsme vlakovou zastávku Hejčín
- uspíšili jsme komunikaci na magistrátě, aby byl zařízen odtah vraku vedle školy
- zahájili jsme činnost pěveckého sboru Muzikúra pod vedením Soni Vidličkové, v červnu
proběhl i první koncert v prostorách školy
- celý rok se konalo ženské setkávání maminek a dcer „Waldorfské dcerečky“ s průvodkyní
Katkou Pokornou
- uspořádali jsme podzimní a velikonoční tvoření pro děti s aranžérkou tetou Vláďou
- díky vašim příspěvkům jsme do Fondu Solidarity v rámci akce „MARTINSKÁ VÝZVA“ vybrali
celkem 33 600 Kč – byly podpořeny ekonomicky slabší rodiny v sociálním programu školy na
doplacení školného
- po tříleté pauze jsme opět zorganizovali waldorfský taneční večer
- květinová dekorace ve škole po celý rok
- zasadili jsme se o prožitkové třídní schůzky, díky kterým je rodičům přibližována podstata
waldorfské pedagogiky
- neustále zlepšujeme komunikaci a informovanost mezi školou a rodiči, zástupci tříd
předávají informace rodičům ve svých třídách a zprostředkovávají komunikaci a zpětnou
vazbu od rodičů směrem k vedení školy

Jak se využily vaše příspěvky:
- všem žákům 9. třídy bylo zaplaceno zápisné na waldorfský divadelní festival Duhové divadlo
v Písku (duben 2022)
- 4 žákům 8. třídy byl poskytnut příspěvek na školní výlet do Španělska (září 2022), v rámci
kterého proběhla družba s madridskou waldorfskou školou
- poděkování ve formě květin a drobného dárku všem učitelům MŠ, ZŠ a SŠ na školní
akademii (červen 2022)

Ve správní radě Waldorfské iniciativy ve školním roce
2021-2022 fungovali zástupci tříd ve složení:
1.třída – Šárka Gajdošová
2.třída – Veronika Ptáčková/Gábina Trčková
3.třída – Vendula Konvičková
4.třída – Pavlína Zadorožná
5.třída – Zuzana Novotná
6.třída – Pavel Dvorský
7.třída – Petr Jurník
8.třída – Adéla Horáková
9.třída – Blanka Procházková

