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               5.listopadu – Praha – Křest knihy "Průvodce péčí o děti  0-1"

                

  Dostáváte Zpravodaj pro Čechy a Slovensko, s informacemi, zprávami, a termíny 
kurzů v prvním čtvrtletí 2012. Zpravodaj je rozesílán  zájemcům v Nizozemsku,v 
Čechách a na Slovensku.

Překladala Mirka Hašková

  

                  *                     *                       *



                          Vánoce pod palbou

K es anství se prudce rozši uje v ín . Po et k es an  v této zemi se odhaduje na 130ř ť ř Č ě č ř ť ů  
milion . V západním sv t  je poslední léta naopak tendence vše co souvisí s k es anstvímů ě ě ř ť  
vytla ovat. Media, komerce a vlády v tom hrají velkou roli. č
    Zejména Vánoce jsou pod palbou . Nap ed byl vymyšlen váno ní mu ík,  jakoř č ž  
materialistická alternativa, a koli tato postava pochází z velmi staré tradice. Dále p išlač ř  
snaha vymazat slovo Vánoce z kolektivního v domí. Alternativou se stalo ozna ení X-ě č
mas, odvozeno od anglického slova Christmas. Co je X-mas? Datum z stává stejné, výrazů  
"mas" (mše, bohoslu ba) také. Za slovo Christ se tedy dosadí X.  Je to mín no jako X-ž ě
bohoslo ba, slu ba X, jako u X-faktoru?ž ž

   Také kalendá  se musí p izp sobit. Týden za íná pond lkem místo ned lí, toho siř ř ů č ě ě  
povšimne u  žmálo lidí. Byly návrhy fixovat pohyblivé datum Velikonoc, ale to se zatím 
nepoda ilo. Nejnov jší akce p icházejí od Evropské komise. Minulý rok si st ovalyř ě ř ěž  
k es anské strany na váno ní p ání od Evropské komise, kde stojí :"seasons greetings". Takéř ť č ř  
zde zmizelo slovo Vánoce. Pro ? "Saesons greetings" se mohou p ece posílat ka dý den.č ř ž  
Evropská komise také nechala ud lat (za naše peníze) EU školní diá  v nákladu 3 milión  sě ř ů  
52 lesklými fotografiemi o evropské unii. V diá i jsou r zná nábo enská data p evzatá odř ů ž ř  
id , hinduist , muslim  a sikh . Najdou se zde jak ínské, tak evropské státní svátky, alež ů ů ů ů č  

k es anské svátky jsou vynechané, v etn  Vánoc. Po kritických reakcích z k es anskýchř ť č ě ř ť  
kruh  - v Evrop  p ece ijí desítky milion  k es an  - byla v následujcím roce vynechánaů ě ř ž ů ř ť ů  
všechna nábo enská data. Z stanou snad nakonec jen EU svátky, jako nap . Den Evropskéž ů ř  
Unie, nebo Den Eura? Lidé z východní Evropy by pak za ívali smutné deja-vu.ž

   Takové rozm l ování kultury však m e pokra ovat pouze pokud to dopustíme. Pravéě ń ůž č  
nábo enské zkušenosti nám nem e nikdo dát, ž ůž ani nám je nemú e vzít. Nábo enské svátkyž ž  
si udr í své místo v ž kultu eř  pouze, kdy  budou vnit n  pro ívány. To je tedy to sd lení.ž ř ě ž ě  
Takové zkušenosti v tšinou nep ichází s mnoha tam-tamy. Jsou darem, který si pak ještě ř ě 
musíme osvojit. Ale m eme si tvo it vnit ní p edpoklady, abychom je v bec mohliůž ř ř ř ů  
p ijmout. Obrazy, které známe z váno ních p íb h , jsou pomocí k vnit nímu nalad ní proř č ř ě ů ř ě  
skute nost, která k nám zkrz n  m e hovo it. Narození Jezulátka je duchovní realitou,č ě ůž ř  
která se m e uskute nit v ka dém lov ku,  jako nov  za ehnutý ohe ...Kdy  se poda íůž č ž č ě ě ž ň ž ř  
vytvo it spole né kulturní e išt  pro takové pro itky, vzniká z toho "teplo", které m eř č ř č ě ž ůž  
prostupovat a m nit celou spole nost.ě č

  Abychom si udr eli odvahu  posílám na záv r jeden odkaz o jiné akci. Ukazuje se v n m,ž ě ě  
co se m e dít, kdy  inspirovaná krása a radost se stane innou v ka dodenním ivot .ůž ž č ž ž ě  
Závisí to všechno na nás samotných.

http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE 

                                                           
                                                                                      po ehnané Vánoce.......ž

                                                                                               Cornelis Boogerd

http://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE


                   Váš příspěvek umožňuje naši práci!

   Snažíme se s malými náklady vykonat mnoho v Čechách a na Slovensku,     
   ale musí se stále pokračovat se sháněním prostředků.Můžete pomoci 
   například poskytnutím výnosu z bazárku,nebo z prodeje našich hezkých 
   uměleckých pohledů. Práci v Čechách a na Slovensku můžete přímo  
   podpořit na 
                     Postbank Nederland : 
                     IBAN: NL 10 PSTB 0000 403272 
                     BIC   : PSTBNL21 
                     Od: Stichting Helias/ Tsjechië en Slowakije - De Bilt – Nederland 

  Na tento účet můžete také přispět na různé specielní aktivity,když u  
   Vašeho daru uvedete pro koho je určen. Například školky v Bratislavě, ve Zvolenu,  
   v Prievidzu nebo v Košicích, které musejí vycházet bez jakékoli podpory. 

                      Můžem Vás také v roce 2012 požádat o příspěvek? 

                                                                                 Předem srdečný dík

                          Čechy

                     
Vzdělávání učitelek mateřských školek          
  Základni vzdělávací kurzy pro učitelky mateřských školek budou v první polovině 
roku 2012 v Praze :  20.-22. ledna, 2.-4. března, 11.-13. května. 
Info: Růžena Janatova: ruzenajanatova@seznam.cz

Mezinárodní letní akademie
  Poznamenejte si rovnou do diáře: Mezinárodní letní akademie pro učitelky z 
mateřských školek bude v Semilech v roce 2012 v  7.-14. července. Každoročně 
přijíždí okolo osmdesáti účastníků z Čech, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí východní 
a západní Evropy.

Pedagogická dílna Hodnotící model
  Tato skupina rozvíjí hodnotící model pro české waldorfské školky. Základní otázky 
byly vyřešeny a z toho vznikl zkušební model, který zkouší několik školek. Skupina se 
schází nejméně 6x ročně v Praze. Text již je připraven, ale korekce a další zpracování 
zabere více času než jsme předpokládali. Dále se pracuje na posledním dílu o vývoji 
kompetence dítěte. Text má být publikován po dokončení.



                                    Dílna učitelek z mateřských školek
                                        seminář v Písku – říjen 2011

Pracovní dílna učitelek mateřských školek
  Dílna  funguje již 14 let a je určena pro učitelky které ukončily základní vzdělávací 
kurz. Při minulých setkáních se probíraly a ověřovaly otázky ohledně nového 
hodnotícího modelu pro děti předškolního věku.  
 Na semináři 21.-23. října v Písku se pracovalo s tématem: Éterizování průběhu dne, 
to znamená úvod do různých úrovní průběhu dne, kreslení, výměna a prohlubování 
zkušeností z různých školek. S tímto tématem se bude pokračovat
   Také se dále pracuje s otázkami hodnotícího modelu předškoláků a dětského 
vnímání. Na příštím setkání budeme studovat vývojové fáze dítěte v prvním sedmiletí. 
Následujcí setkání bude 23.- 25. března ve školce v Bosni.
   Info: Helena Jiroutiva - jiroutovahelena@seznam.cz    

Mateřská centra

Kruh mateřských center
  Mateřská centra nabízejí prostor pro matky s dětmi do čtyř let, kde se mohou 
setkávat. Od roku 1999 se zakládá v Čechách rostoucí počet těchto center.
Minulý rok byl přijat pracovní statut Kruhu mateřských center, která chtějí vycházet z 
waldorfské pedagogiky. Tento kruh je členem IASWECE (International Association for 
Steiner/Waldrorf Early Childhood Education). Jednotlivá centra však nemají přízvisko 
„waldorfská“, protože k tomu není dán žádný profil, žádné vzdělávání apod. Je to nový 
trend, který nabízí částečnou docházku malým dětem. 
Info: Hana Hajnova - studankahh@seznam.cz

Samostatné sdružení
  Tento podzim vypracovala menší skupina návrh formy sdružení, tak aby Kruh dostal 
vlastní právní subjektivitu a mohl mít nadační fondy. Návrh na statut a vedení je přijat 
a zaslán na ministerstvo. Na interní schůzce 7. ledna bude nové sdružení posíleno. 
Výše jmenovaný interní statut zůstane v platnosti pro nové sdružení . 

mailto:studankahh@seznam.cz


Semináře pro matky
   Dvakrát ročně organizují Hana Hajnová, Eva Líbalová a Cornelis Boogerd semináře 
pro matky s malými dětmi z celé země ve svobodné školce v Praze 6. V 4. - 5. 
listopadu se Vally Cornelius, fysioterapeutka z Nizozemska, věnovala tématu : 
Péče a rozvoj nižších smyslů malého dítěte .
   Příští veřejný seminář bude 9.-10. března ve stejné školce. 
Info a přihlášky: Eva Libalova - wmsdusikova@volny.cz

               Průvodce výchovou  0 – 1 měl křtiny !!!

  5.listopadu byl během semináře v Praze pokřtěna kniha, ¨Průvodce péčí o děti 1–0” 
Je potěšujcí, že tato praktická příručka je po několika letech příprav k dispozici u 
vydavatelství Fabula.

  Již několik let pracuje redakční rada s Hanou Hajanovou, Hanou Jankovskou a 
Cornelisem Boogerdem na překladech nizozemských knih o malých dětech. 
V této sérii již vyšel "Průvodce péčí o děti 1–4" od M. Huber a P. Bom, "Domácnost" 
od M. Wortelboer, a "Eterné tělo ve výchově malého dítěte" od C. Boogerd.

Interní školení vedoucích
   Pro vedoucí center se konají interní schůzky. Tam se probírají oganizační záležitosti 
a pracuje se na sebevzdělávání vedoucích. Minulé setkání kruhu bylo 4. června ve 
svobodné školce v Praze 6. Vedle prakticko-didaktické části probíhá informativní 
výměna zkušeností ,schůze a tematické školení. Další setkání bude v sobotu 7. ledna 
v Praze. Info. Hana Hajnova - studankahh@seznam.cz 

Webové stránky
V červnu 2011 vznikly vlastní webové stránky pro mateřská centra a vychovatele 
malých dětí. Zde nás můžete dále sledovat: WWW.KMC.AWMS.CZ

Iniciativní sdružení pro hlídání malých dětí
Tato pracovní skupina chtěla vypracovat koncept pro hlídání dětí (0-4 roky) podle 
waldorfské pedagogiky. Proběhlo několik schůzek a přípravný průzkum. Dosud se ale 
nepřihlásily žádné konkrétní iniciativy, které by tímto způsobem chtěly pracovat. Proto 
pracovní skupina zatím pozastavila činnost.

Školka v Českých Budějovicích
Školka v Českých Budějovicích se chce stát waldorfskou. Našla se pro tento účel 
pěkný rodiný domek s velkou zahradou v Rudolfově, vesničce u Českých Budějovic. V 
létě se zrekonstruovala jedna ze dvou tříd. Několikrát ročně pracuje C. Boogerd s 
učitelkami.

Vzdělávání učitelů
V současné době probíhají dva vzdělávací programy na částečný úvazek pro budoucí 
učitele svobodných škol. V Praze ho vede Tomáš Zuzák, druhý začal v září ve 
svobodné škole v Příbrami pod vedením Táborské akademie. Z Nizozemska s nimi 
spolupracuje Leo Klein. 

http://WWW.KMC.AWMS.CZ/


                                           Slovensko

     

                                        Školka  Hviezdička – Bratislava - 
                             Děti se radují z přebudovaného půdního prostoru
                             

Waldorfská škola v Bratislavě

Experimentální fáze
  V červnu 2010 zakončil první ročník žáků celý devítiletý cyklus ve svobodné škole v 
Bratislavě. Prvních devět let probíhala také fáze experimentu, který ministerstvo škole 
určilo. Vyhodnocení experimentu ministerstvo odkládá, protože mu zákon žádnou 
proceduru nepředepisuje. Škola nyní tedy funguje na další tři roky jako experiment.
   V novém školním roce se událo několik změn v personální sféře. Přišli noví 
spolupracovníci do družiny pro druhou a čtvrtou třídu. Daša Czerová začala opět v 
první třídě. Peter Veselý se rozloučil s funkcí správce školy.
    Z Nizozemska navštěvuje školu již léta Gunnar Gijbels. Tentokrát se to však v říjnu 
nepodařilo. Termíny návštěv na jaře ještě nejsou známy.
Více informací o škole najdete na:  http://waldorfskaskola.sk/

Projekt speciálního vzdělání
   Začátkem května 2010 pracovala Saskia Barkmeijer a Ria Buscop s kolegiem na 
novém projektu pro speciální vzdělávání. Navštěvovaly třídy, hovořily s dětmi a vedly 
otevřený seminář pro učitele ze Slovenska jako úvod do „remedial teaching“. V únoru 
2011 navštívily školu se čtyřdenním kurzem, organizovaným Mirkou Heribanovou. V 
říjnu vedl Elard Pijnacker a Marcel Kapteijn seminář o dětech v pubertě. Saskia a Ria 
budou pokračovat v cyklu 2012 v únoru a v říjnu. Pak se bude rozhodovat, co bude 
dalším krokem. 
Info: Miroslava Heribanova - miroslava.heribanova@iwaldorf.sk

mailto:miroslava.heribanova@iwaldorf.sk
http://waldorfskaskola.sk/


Projekt Nástavba
   Nástavba by měla začít fungovat v září 2012 v Bratislavě. Plán, aby se v Bratislavě 
začalo s nástavbou, se dostává do proudu. Učební plán je předložen na na 
ministerstvu školství. Když bude schválen, bude se moci v září 2012 začít. Iniciátoři 
zvolili formu lycea zřizovaného státem. Všechny školy musí podle nových zákonů 
splňovat určité normy, které se týkají hlavních předmětů a jejich obsahu. Způsob 
výuky a stavba lekcí ke státním zkouškám je ještě ponechána na školách. Iniciativní 
skupina pod vedením Xenie Činčurové našla několik učitelů, kteří se chtějí připravovat 
na tento úkol, doplnění kolektivu se hledá. Chtějí pracovat v budově základní školy, 
která by se musela rozšířit. Tímto způsobem by si mohli učitelé obou stupňů vzájemně 
pomáhat.. 
   Ale  jak je to již 20 let na Slovensku běžné, zasekává se to na ministerstvu školství. 
Žádost o schválení projektu tam leží už měsíce. Ministr dal ústně na vědomí, že mají 
určité námitky, ale nechtěl sdělit jaké. Škola musí čekat na písemné vyjádření.
   Bylo by na čase, aby nezávislá inspekce ostře a detailně zkontrolovala a popsala 
práci ministerstva a vyvodila sankce, tak jako to úřad činí s občany. Bylo by pak 
zřejmé, jaké jsou ztráty času a peněz, které úřad způsobuje občanům jako 
nadbytečný moloch. Kdo zde nyní komu slouží?

Waldorfská škola v Košicích
   Sdružení Krídla v Košicích usiluje už dlouho o založení waldorfské školy v duhém 
slovenském městě. Nyní se zdá, že se to konečně uskuteční v září 2012. Renata 
Blaschke se přestěhuje z Bratislavy do Košic, aby vedla první třídu. Právě ona byla 
také první učitelkou v Bratislavě a má tedy mnoho zkušeností. Nová škola v 
současných podmínkách na Slovensku nemůže získat právní subjektivitu. Začne proto 
fungovat jako odloučené pracoviště waldorfské školy v Bratislavě, která je stále jediná 
na Slovensku. Přípravná skupina pořádá každý měsíc schůzky pro rodiče a zájemce. 
Přejeme nové škole mnoho úspěchů!
Více informací: http://kosice.iwaldorf.sk/skola

Mateřské školky stále bez oficiálního uznání a bez podpory...

Už pět svobodných školek na Slovensku pracuje jako takzvaný "klub", neuznané úřady 
jako školka, takže bez dotací. Dosáhnout uznání učebního plánu waldorfských školek 
stálo léta úsilí, ale uznání samotných školek je závislé na místních úřadech a tam se to 
zaseklo. Mezitím se se zákon o vzdělávání opět změnil, což přináší školkám nové 
podmínky a  perspektivy. 
   Školka ve Zvolenu učinila další pokus o získání oficiálního uznání v rámci nového 
zákona. Před začátkem léta byla i tato žádost zamítnuta na nepochopitelném a 
nespravedlivém základě. Školka proti tomu protestovala, ministerstvo zatím 
nereagovalo....... 

Hviezdička  v Bratislavě
Po přestěhování školky Hviezdička do rodinného domku, ve kterém jsou nyní, se 
muselo přes léto provést mnoho stavebních úprav, hlavně v podkroví. Podařilo se to a 
od září školku navštěvuje 29 dětí, rozdělených do dvou skupin podle věku. 
Skupinu mladších dětí vede Bibiane, starší předškoláky vede Andrea. Asistentka Silvia 
vede odpolední smíšenou skupinu.
   Dina Kerkstra z Leidenu Hvězdičku provází a v únoru přijede na další návštěvu. 
Cornelis Boogerd navšíví školku v květnu.
Informace na webu: http://hviezdicky.iwaldorf.sk/

http://hviezdicky.iwaldorf.sk/
http://kosice.iwaldorf.sk/skola


Jabloňka – Bratislava
   Druhá svobodná školka v Bratislavě „Jabloňka“ začala fungovat v září 2010. Hlavní 
iniciátoři jsou bývalí zaměstnanci a známí ze školky Hvězdička. Jako učitelky zde 
pracují Kamilka, Blanka a Martina. Blanka a Martina zakončíli v létě studium pro 
waldorfské učitelky MŠ. Také Jablonka funguje v rodinném domku s hezkou zahradou. 
Po letních prázdninách několik dětí přibylo a nyní jich je ve třídě asi 15.
   Dina Kerkstra bude od února doprovázet také Jablonku a některé školící aktivity 
budou společné s Hviezdičkou. Cornelis Boogerd přijede na návštěvu v květnu. Jinak i 
Brigitte Goldmann skolku navštěvuje. Stránky najdete na: http://jablonka.iwaldorf.sk. 

- Video Jablonka - 
   V internetovém pedagogickém časopise Edu News se objevil článek o školce 
Jablonka. Můžete jej najít na webových stránkách Edu News a když kliknete na str. 
10-11, objeví se videozáznam, který redakce udělala o Jablonce. 
Stránky najdete na: http://www.edunew.eu/cisla/cislo2/

Sedmokráska Zvolen.
   Také ve  Zvolenu je nová mateřská školka, otevřená v září. Našla také vlastní 
prostor v hezké vile, která je pro školku opravená. Před prázdninami zde bylo 7 dětí. 
Bobužel jich 5 zase bylo odhlášeno a Nada a Patricia odstoupily. Dana se vrátila do 
křesťanské školky, Patricii se narodilo děťátko, takže může pomáhat pouze na dálku. V 
tuto chvíli  převzala skupinu Mariana Mozolová. Ta již před léty dokončila waldorfské 
vzdělání. Školku pro dvě děti je samozřejmě obtížné financovat. Školka pracuje na 
různých řešeních a nevzdává to. Jejich stránky: http://sedmokraska.iwaldorf.sk/

 
                                  Děti ze školky Lalia na návštěvě u kováře

Školka Lilie – Prievidza
   Školka Lalia nabízí nyní přijetí dětí od dvou let a pracovní dobu prodloužila do 17. 
hodiny. Nedlouho před prázdninami dalo město Prievidza vědět, že waldorfská třída 
musí z budovy školky, kde si pronajímaly prostor 6 let. Přes léto se třída přestěhovala 
do provizorního prostoru v jiné školce. V současné době ji navštěvuje 16 dětí.
   Jeden z rodičů nabízí rodinný domek k dlouhodobému použití. To by bylo pěkné 
řešení, ale nepodařilo se sehnat 33 000,- EUR, které jsou nutné na opravu. Nyní tato 
iniciativa doufá, že najde jiné řešení, protože čas tlačí. Uplynulé léto zakončily učitelky 
Sylvia a Gabriela vzdělávání pro waldorfské pedagogy MŠ. 
Jejich webové stránky: http://prievidza.iwaldorf.sk/

http://prievidza.iwaldorf.sk/
http://sedmokraska.iwaldorf.sk/
http://jablonka.iwaldorf.sk/


Školka Studnička v Košicích
   Studnička pracuje již léta jako takzvaný "klub", bez podpory. Iniciativa je nyní 
uznaná jako waldorfská školka skrz IASWECE (International Association for Waldorf 
Early Childhood Education) Studničku provází Brigitte Goldmann z Vídně.   
 
Vzdělávání:
   Probíhající tříleté vzdělávání pro učitele waldorfských škol a školek bylo v srpnu 
zakončeno. Pět studentů získalo diplom pro nižší stupeň a sedm pro mateřské školky. 
Ostatní studenti musí ještě dodělat závěrečnou práci nebo jiné úkoly, aby diplom 
mohli dostat. Kolegium se proto rozhodlo nabídnout ještě dvě setkání pro celou 
skupinu. Zbývající studenti mohou studium zakončit v srpnu 2012.
Vznikla pracovní skupina, která připravuje novou vzdělávací iniciativu.

                   Nizozemí 

Nadace Helias
    Nadace Helias postupně prochází změnami. Vazba se spolupracovníky v terénu 
bude posílena schůzkami s nimi. Poslední Heliasový Networkový den byl 17. listopadu 
2011 ve Vysoké škole Helicon v Zeistu. Na tomto setkání byly středem zájmu 
především dvě prezentace z Ruska.

Spolupracovníci pro Slovensko
   Lidé, kteří častěji spolupracují se školami a školkami na Slovensku se opět setkají 
patrně v dubnu.

            Iniciativa "Eterné tělo a výchova":                                                 

Školící den vedoucích Heemhuyzu
   17.září  Cornelis Boogerd pracoval v Driebergenu s učitelkami  z iniciativy 
Heemhuyzu na tématu: Zvyky a rituály ve výchově malého dítěte. Příští setkání 
tohoto kruhu bude 28. ledna.

                                                      S přáním inspirativního Vánočního času,

                                                                              Cornelis Boogerd
  


