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                                                    Vánoční hra ve školce v Příbrami

         Dostáváte Zpravodaj pro Čechy a Slovensko, s informacemi, zprávami, a 
termíny kurzů v prvním čtvrtletí 2013.Zpravodaj je rozesílán  zájemcům v 
Nizozemsku,v  Čechách a na Slovensku.

Srdečně děkujeme Mirce Haškovou za překlad!

                                                                                   
                  *                     *                       *



                              Prosba o podporu

   
    Každý příspěvek je velmi vítán, v době kdy je stále těžší „navazovat  
   konečky k sobě“. 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,    
   v Prievidzu nebo v Košicích, které musejí vycházet bez jakékoli podpory. 

   

            Váš příspěvek umožňuje naši práci           

                                              
                                                                                  Předem srdečný dík

     Hledáme:

                     Židličky pro nedotovanou školku v Prievidze – Slovensko.
                    Pokud  ve vaší školce máte takový nábytek navíc, ozvěte 
                    se prosím:

                                     Cornelis Boogerd: cboogerd@volny.cz



                                           Slovensko

                      Učitelka Renata Blaschka se svou první třídou v Košicích

V těchto Bulletinech můžete číst, jak těžká je pozice waldorfských škol na Slovensku. Od 
samého začátku pracují nadřízené orgány na všech úrovních proti. V roce 2000 mohla 
konečně začít pracovat waldorfská škola v Bratislavě, ale stále není oficiálně uznaná. Tato 
škola úspěšně splnila 9-ti letou experimentalní fázi. Ale ministerstvo školství zablokovalo 
hodnocení, které mělo vést k regulernímu zařazení této školy do vzdělávaciho systému na 
Slovensku. Napřed byl problém, že takovýto  proces není zákonem stanoven. Proto jsou 
třeba další tři roky, aby byl zákon upraven. Minulý rok podala skupina učitelů a rodičů 
žádost o otevření nástavby. Odpověď přišla po roce ,v březnu 2012: napřed musí být 
prozkoumána otázka, zda princip waldorfských škol souhlasí s principem regulérních škol. 
Dokud tento průzkum nebude uzavřen, neuzná ministr žádnou waldorfskou iniciativu. To 
platí také pro čtyři waldorfské školky, které nejsou uznané jako školky, nejsou dotovány a 
fungují jako takzvané "kluby".
   Brzy po tomto vyjádření přišla nová vláda a nový ministr. V Bulletinu 2-2012 jste mohli 
číst, že tato vláda se ubírá povážlivým směrem, který se podobá návratu k autoritním 
poměrům z komunistické doby. Schůzky s ministrem byly odloženy. Ale mezitím vyvíjí 
waldorfské hnutí další úsilí. Zástupce ministra navštívil waldorfskou školu v Bratislavě a 
získal kladný dojem. O tom se nyní na ministerstvu dále přemýšlí. Kontakty nyní na čas 
utichly, na jaře by mohlo dojít k dalšímu jednání, které by doufejme mohlo vést k nějakému 
pokroku. Do té doby chce ministerstvo zorganizovat velkou debatu mezi 15ti zastánci a 
15ti odpůrci waldorfské pedagogiky. Zatím vše zůstává nejisté. Co je v 60ti zemích světa 
možné, zůstává na Slovensku problémem. 



            Situace ve waldorfských školách na Slovensku:

Mateřské školky
Nyní zbyvají na Slovensku ještě čtyři waldorfské školky, po té co to školka ve Zvolenu 
musela vzdát. Školky stále nejsou nadřízenými orgány uznané jako školky a musí proto 
finančně vycházet bez žádné podpory. Je povzbuzujcí vidět, jak neztrácejí odvahu a 
nadšeně pracují s dětmi. Ve všech školkách se slavili svátky Michaela, Martina a Advent. V 
Prievidze mají tradici,navštívit v Michaelské době kováře. 

Hviezdička – Bratislava
Hviezdička je nejstarší školka a je zapsaná v IASWECE. Funguje v rodiném domku s 
velkou zahradou v Bratislavě a má dvě skupiny dětí, rozdělené podle věku. Odpoledne se 
skupiny spojují. Domácí atmosféra působí na děti léčivě. V květnu zde byl C.Boogerd na 
návštěvě, v dubnu-květnu zde bude opět pracovat s učitelkami Dina Kerkstra z Holandska. 
Více informací o Hviezdičce najdete na : Hviezdicky.iwaldorf.sk

Jablonka – Bratislava
Jablonce se daří dobře. Po obtížném startu s málo dětmi, se školka přeci jen naplnila. Obě 
školky v Bratislavě dobře spolupracují. Připravily společně Martinskou slavnost. Také sem 
přijede v dubnu-květnu Dina Kerkstra na návštěvu.
 Webové stránky Jablonky:   http://jablonka.iwaldorf.sk

Studnička – Košice
Studnička je druhá školka na Slovensku uznaná skrze IASWECE jako waldorfská 
mateřská školka. Ve třídě je 19 dětí, v lednu ještě několik přijde. Michaelská slavnost se 
odehrávala v "dračí jeskyni", kde deti hledaly poklad. Třídu dopovází Brigitte Goldmann z 
Vídně. 

   Třída to má finančně těžké, protože není dotována. Od září musela školka zvýšit školné, 
aby mohla zaplatit učitelky. Také nájem za prostor třídy se výrazně zvýšil. Podařilo se ho 
trochu snížit za to, že se školka zavázala vybudovat houpačky v zahradě. Náklady na 
vybudování se odhadují na 2000,-EUR. K tomu se hledá finanční podpora. Můžete přispět 
přes číslo účtu Stichting Hellias s poznámkou : houpačky košice.
 Více o Studánce najdete na:: http://kosice.iwaldorf.sk/

Lalia – Prievidza
Také školka Lalia to nemá snadné, ale již sedm let vítězně překonává všechny těžkosti, 
včetně nucených stěhování. Tento školní rok začala školka v novém prostoru. Přišlo také 
více dětí (19) k radosti učitelek.

   Ještě jsou potřeba jednotlivé věci, hlavně vhodné židličky pro děti. Je někde školka která 
měnila nábytek a může nepotřebné židličky věnovat?
 O Lalii se můžete dočíst více na: www.prievidza.iwaldorf.sk

Návštěvy
– v dubnu-květnu přijede Dina Kerkstra z Leidenu do obou školek v Bratislavě.
– Na konci dubna 2012 procestovala Gooyke van der Schoot z Mezinárodního fondu 

pomoci všechny slovenské školky, aby o nich získala dojem. Tento fond IHF 
pomáhá mimo jiné s (finančně) adoptivním rodičovstvým, a uzké spolupracuje s 
nadací Helias. V Bratislavě měla Gooyke přednášku o muzikoterapii.

– V květnu navštívil C. Boogerd obě školky v Bratislavě a vedl seminář pro učitelky na 
Slovensku.

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


Školení pro učitelky z mateřských školek
V květnu C. Boogerd vedl školící kurz pro učitelky na Slovensku. 
Tentokrát na téma: Hudba a malé dítě. Prováděli jsme cvičení zpěvu a seznamovali se 
s pentatonickým světem. Dále jsme se seznamovali s různými hudebními nástroji. 
Během semináře byl také prostor pro aktuální otázky ohledně mateřských školek. 
Pokračování bude v květnu v Košicích.

Waldorfská škola v Bratislavě
Waldorfská škola v Bratislavě vznikla v roce 2000. Před dvěmi lety skončila 
devítiletá experimentální fáze. První devátá třída, která školu opustila, se 
umístila podle monitoringu škol na Slovensku mezi nejlepších 25 %. Inspekce, 
která tehdy školu navštívila, po dvou týdnech zkoumání, nenašla žádné 
nedostatky.
Všichni žáci se dobře umístili v dalším stupni. Ministerstvo tedy nemělo žádný 
důvod školu neuznat. Dopadlo to ale jinak, viz úvod. Vymysleli ale úskok: 
zákon nepředepisuje žádný postup, jakým se má tako

     Z Nizozemska navštěvuje školu již léta Gunnar Gijbels. Zatím není určeno 
datum jeho další návštěvy. Školu navštívil také opět učitel angličtiny a malíř 
David Newbatt a vedl umělecký kurz.
Více informací na: http://waldorfskaskola.sk/

Nástavba Bratislava
Žádost o založení nástavbového studia v Bratislavě je nyní také odložena z 
výše uvedených důvodů.
 
Projekt speciálního vzdělání
Začátkem května 2010 pracovala Saskia Barkmeijer a Ria Buskop s kolegiem 
waldorfské školy v Bratislavě na tříletém projektu pro speciální vzdělávání. 
Navštěvují třídy, hovoří s dětmi a vedou semináře pro učitele ze Slovenska jako 
úvod pro remedial teaching.
Přibližně 15 lidí sledovalo celý cyklus po tři roky. Navštěvují jej také lidé žijící 
mimo Bratislavu a mimo hnutí waldorfské pedagogiky.
  V říjnu byl cyklus zakončen shrnutím předešlých přednášek a probráním 
otázky interpretace v praxi.

Start nové Waldorfské školy v Košicích!

   V září směla být otevřena první třída! Ještě do června nebylo jasné, zda 
budou moci začít, schválení přišla na poslední chvíli. Po velké akci se přece jen 
podařilo pronajmout budovu, kde mohli školu otevřít. K tomuto momentu 
směřovala mnohaletá práce pevného jádra aktivních lidí ze sdružení Krídla, 
kteří se nedali odradit všemi protivenstvími.
   První třídu vede Renata Blaschke, zkušená učitelka, která také školu v 
Bratislaví zakládala. Ze začátku bude škola administrativně fungovat jako 
dependence školy v Bratislavě, protože misterstvo nechce schválit žádnou 
novou waldorfskou školu. http://kosice.iwaldorf.sk/skola

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


 
Vzdělávání:
Probíhající tříleté vzdělávání pro učitele waldorfských škol a školek bylo v srpnu 
minulého roku zakončeno. Pět studentů získalo diplom pro základné školy a 
sedm pro mateřské školky. Ostatní studenti museli ještě dodělat závěrečnou 
práci nebo jiné úkoly, aby diplom mohli dostat. Kolegium se proto rozhodlo 
nabídnout ještě dvě setkání pro celou skupinu. Zbývající studenti mohli 
studium zakončit v srpnu 2012.
Pokud je mi známo, nejsou žádné konkrétní plány začátku nových vzdělávacích 
kurzů.

                      ČECHY

Vzdělávání učitelek mateřských školek     

Základni vzdělávací kurzy pro učitelky mateřských školek budou v posledním 
čtrvtletí v Praze 18.-20. ledna, 1.-3. března a 10.-12. května. Semináře jsou 
otevřeny pro všechny zájemce.
Info: Růžena Janatova: ruzenajanatova@seznam.cz

Mezinárodní letní akademie
Mezinárodní letní akademie pro učitelky z mateřských školek byla v Semilech v 
roce 2012 7.-14. července. Každoročně přijíždí okolo osmdesáti účastníků z 
Čech, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí východní a západní Evropy. Dvě 
učitelky zakončili studium s prezentací jejich závěrečné práce.Téma tohoto 
roku bylo:

        Co potřebují  malé děti v současné společnosti, orientované na znalosti a  
         výsledky? A co naopak napotřebují?

Cornelis Boogerd spolupracoval na workshopu o malých dětech a hudbě.  

Příští letní akademie v Semilech bude 13. - 21. července

Pedagogická dílna
Tato dílna je pro učitelky, které ukončily studium a funguje už 14 let. Na 
posledních schůzkách se probíral a zkoušel v praxi nový hodnotící model. Dílna 
se bude dále zabývat komunikací s dítětem a jeho vnímáním. Příští seminář 
bude 22:-23.března v Rovensku.
Konkaktní osoba je Dana Broskova : materskola@quick.cz    



Mateřská školka v Praze 6
Od října je obnovená spolupráce mezi školkou v Praze 6 a C. Boogerdem. 
Během roku bude několik schůzek, kde se budou probírat potřebná témata, 
zejména význam éterného těla ve výchově malého dítěte. Poslední schůzka 
bude 10. ledna, příští schůzka bude 14 března.

Školka v Příbrami: bude mít vlastní budovu?
Po sedmi letech napjatých poměrů v klasické základní škole se jeví, že nyní 
konečně bude mít waldorfská školka vlastní prostor. Ve volné budově pro 
školku budou k dispozici dvě třídy pro waldorfskou školku a dvě pro klasickou. 
Zahrada bude rozdělena a waldorfská školka bude administrativně patřit pod 
základní waldorfskou školu v Příbrami. Planovaný začátek užívání nové budovy 
v lednu se nestihne, protože se s přestavbou doposud nezačalo. Doufejme, že 
se to konečně podaří v září 2013.

Mateřská centra

Kruh mateřských center
Mateřská centra nabízejí prostor pro matky s malými 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/Waldorf Early Childhood Education). 
Jednotlivá centra však nemají přízvisko „waldorfská“ , protože k tomu není dán 
žádný profil, žádné vzdělávání apod.

Samostatné sdružení
Od podzimu 2011 pracovala menší skupina na návrhu formy sdružení, tak aby 
Kruh dostal vlastní právní subjektivitu a mohl mít nadační fondy. Po dřívějším 
zamítnutí byl v dubnu udělen statut, takže sdružení existuje. Jeho výkonou 
radu tvoří Hana Hajnová, Eva Líbalová, Jana Vyskočilová, Jana Svejdová a 
Libuše Maurová. Cornelis Boogerd zůstane, neformálně jako cizinec, ve spojení 
s výkonou radou.



           Červen 2012 – ukázka interního školení vedoucích mateřrkých center

Interní školení vedoucích
Vedení mateřského centra je speciální úkol. Neexistuje k němu žádné 
vzdělávání a vyžaduje uplně jiné pojetí než například v mateřské školce,  
protože v mateřském centru je prvotní kontakt s rodičem. I po mnoha letech 
se stále dá hovořit o pionýrské práci.
   Pro vedoucí center se proto konají interní schůzky, kde se probírají 
oganizační záležitosti a pracuje se na sebevzdělávání vedoucích. Minulé setkání 
kruhu bylo 5. ledna června ve svobodné školce v Praze 6.  Vedle prakticko-
didaktické části probíhá informativní výměna zkušeností, schůze a tematická 
školení. Další setkání bude v sobotu 1. června v Praze.  

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.
Minulý seminář byl 3. listopadu na téma Hudba a malé dítě a vedl ho C. 
Boogerd.
   Další veřejný seminář s Vally Cornelius bude 9. března 2013 v Praze.
Tématem bude: Výchova vůle malých dětí, se zaměřením na dolní smysly: 
(hmat, životní smysl, smysl pro vlasní pohyb a rovnovážný smysl.)
 Pro informace sledujte stránky: www.ikruh.cz

Literatura, překlady
Již několik let pracuje redakční skupina s Hanou Hajanovou, Hanou  
Jankovskou a Cornelisem Boogerdem na překladech nizozemnsých knížek o 
malých dětech. V této sérii již vyšly: „Průvodce výchovou 0-1 rok“ a „1-4 roky“ 
od M. Hubera a P. Boma, „Domácnost“ od M. Wortelboer a „Ěterné tělo jako 
pedagogický nástroj ve výchově malého dítěte“ od C. Boogerda.



Webové stránky
V červnu 2011 vznikly vlastní vebové stránky pro mateřská centra a 
vychovatele malých dětí. Kromě mnoha informací zde najdete také různé texty 
a videa ke stahování.  V srpnu byla založena vlastní doména. Proto je změněná 
adresa. Nová webová adresa je: www.ikruh.cz

Kurz zpěvu metodou paní Werbeck v Příbrami
Od října do prosince vedl C. Boogerd v Příbrami kurz zpěvu metodou Werbeck. 
Účastnilo se 17 matek a učitelů. Další cyklus bude v únoru a březnu.

Vzdělávání učitelů
V současné době probíhá jeden vzdělávací program na částečný úvazek pro 
budoucí učitele svobodných škol. Tento program začal v září 2010 ve 
Waldorfské škole v Příbrami. Nyní probíhá poslední ročník. Z Nizozemska s nimi 
spolupracuje Leo Klein. 

                   Nizozemí                               

Nadace Helias

Nová sekretářka
Po několika letech věrné služby odchází Anneke van der Velden z funkce 
sekretářky nadace Helias. Její nástupkyní jako sekretářka se stává Barbara 
Berns.

      S přáním všeho dobrého do nového roku,

                                                                                     Cornelis Boogerd     


