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                     Učitelka Martina v podvedené školce Jablonce v Bratislavě
                     

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

                                                                                          
                  *                     *                       *



                                 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 

Debata o waldorfské pedagogice na ministerstvu  11.4. 2013

Jak bylo předem oznámeno, proběhl 11. dubna rozhovor mezi zastánci a 
odpůrci waldorfské pedagogiky. Setkání bylo organizováno ministerstvem 
vzdělávání, které chce vytvořit závěr o tom, zda bude waldorfská pedagogika 
na Slovensku uznána. Kromě pracovníků waldorfských škol a členů waldorfské 
asociace, byli na obou stranách přizvaní vzdělávací experti. Jako zastánci 
waldorfské pedagogiky zde byli, mimo další, prof. Rydl, prof. Assenza a Tomáš 
Zdražil z Čech. Můžete si přečíst některé dojmy shrnuté Xenií Činčurovou z 
waldorfské školy v Bratislavě, ktará byla přítomná rozhovoru: 

  Obecně probíhal rozhovor důstojně a věcně. Pan Krajčír, generální ředitel pro 
rozvoj místního vdělávání, zhodnotil rozhovor jako velmi přínosný. Nikdy 
předtím nezažil diskuzi na tak vysoké úrovni, který byl po dobu pěti hodin 
poutavý a do kterého nebylo třeba nijak zasahovat. Rozhovor mu poskytl 
informace, které potřeboval k rozhodnutí. Ještě neznal řešení a chtěl se poradit 
se svými právníky a čekal zprávu SPU, poradce pro vzdělávání. Výnos 
ministerstva chce mít hotový do ledna 2014, do té doby mohou školy 
pokračovat v práci.
  Rozhovoru byla přítomná různá media, mimo jiné Slovenská televize, která 
celé znění zaznamenala. V květnu bude natáčet také přimo ve škole.
 Xenia měla dojem, že odpůrci se sami diskreditovali nadostatkem informací a 
subjektivně zabarvenými představami, které bylo snadné vyvrátit.

O samotné škole zde zazněly velmi pozitivní zprávy, škola patří mezi nejlépe 
hodnocené na Slovensku. Několik bodů kritiky ze strany inspekce bylo 
objasněno nebo vyvráceno. Kritizovaná skutečnost, že je ve škole málo 
počítačů, vznikla tím, že v současných podmínkách je málo místa a město 
nedalo povolení k přestavbě. Na kritiku toho, že se používá málo barev při 
malování, byla odpověď, že se všichni žáci, kteří pokračovali v uměleckých 
studijních směrech velmi dobře uspěli při přijímacích zkouškách, atd.

 

  Doufejme, že tento rozhovor povede k plnému uznání waldorfské školy ve 
slovenském školském systému. Na Slovensku se nikdy neví, ale tento rozhovor 
proběhl v každém případě dobře.. 



                          Škola ktorej dali srdce

             - Kniha o zkušenostech s pedagogikou svobodné školy v Zavadce

                  Křest knihy:"Škola ktorej dali srdce". Uprostřed František Baloha a Anna 
                  Gorduličová, vlevo od nich prof. dr. Miron Zelina

Vyšla knížka od mgr. Františka Baloha (ředitele) a mgr. Anny Goduličové 
(učitelky 1.-4. třídy). Oni byli průkopníky, se snahou pracovat ve své škole v 
Zavadce (ve středním Slovensku), s waldorfskou pedagogikou. Iniciativa 
zůstala celkem osamocená a skončila s odchodem obou obou iniciátorů do 
důchodu. Škola se nestala waldorfskou školou, ani se nestala členem asociace. 
Je to hlavně výpověd o objevné cestě dvou učitelů, kteří hledali co je pro děti 
nejlepší. Státní vzdělávání pro ně bylo stále neuspokojivější a neposkytovalo 
jim odpovědi na jejich otázky. Waldorfská pedagogika jim nabídla perspektivu 
a mnoho návodů do praxe. S touto pedagogikou se seznámili před dvaceti lety 
na orientačním kurzu Erwina van Asbeck. Poté navštívili waldorfskou školu v 
Nizozemsku. Nadchli se a vyzkoušeli to v jejich škole. Šest let navštěvoval 
školu třikrát ročně Jan Net ve spolupráci se Stichting Helias a se mnou. Vedli 
jsme mnoho navazujcích kurzů pro učitele a učitelky mateřských školek z okolí, 
zejména z Brezna a Banské Bystrice. Vedlo to u mnoha učitelů k jinému 
pohledu na vzdělávání, ale ještě se nepodařilo, založit tam waldorfskou školu.
 Autoři knihy vypovídají bez předsudků, z přímé zkušenosti s dětmi, o tom co 
jim waldorfská pedagogika přinesla, z různých perspektiv. Popisují praktickou 
náplň hodin podle waldorfské pedagogiky: epochy, kreslení forem apod. Tak 
pracovali celá léta, hledali a zlepšovali až do odchodu do důchodu. Knížka stojí 
za přečtení, jak pro ty kteří se zajímají o waldorfskou pedagogiku tak pro ty, 
kteří jí zatím neznají. Poznáte z ní, kolika boji se musí projít, aby se na 
Slovensku mohlo začít s něčím novým. A ukazuje také jak plodná je waldorfská 
pedagogika pro člověka v praxi, který bez ideologických předsudků, hledá co je 
pro jeho děti nejlepší. Knížka stojí 6,- Eur a může se objednat u Františka 
Balohy:  balohovo@mail.t-com.sk. 

mailto:balohovo@mail.t-com.sk


Waldorfské školy na Slovensku

Kdo čte pravidelně tyto Bulletiny ví, jak je těžké na Slovensku uvést 
waldorfskou pedagogiku do praxe. Zejména u nadřízených orgánů na různých 
stupních se naráží na odpor.  Proto je 23 letech stále jen jedna waldorfská 
škola v Bratislavě s dependencem v Košicích. Škola může pracovat se statutem 
experimentu, který skončil před třemi lety. Protože není určená žádná 
procedura pro posouzení experimentu, není škola stále uznaná, ačkoli výsledky 
byly vysoko nad slovenským průměrem. Mezitím podala škola žádost o založení 
lycea. To nebylo pouze zamítnuto, ale ministerstvo chtělo udělat průzkum, zda 
se cíle waldorfského vzdělávání shodují s těmi regulérními. V předchozím 
článku jste se mohli dočíst o debatě 11. dubna. Na základě této debaty má 
dojít k rozhodnutí. Dokud nebude tato procedura zakončena, nebude uznána 
žádná waldorfská iniciativa.  

Waldorfská škola Bratislava
Opět se blíží rozhodující chvíle v historii waldorfské školy vBratislavě. Tento rok 
musí být nadřízenými orgány rozhodnuto o tři roky prodlouženém 
experimentu. Výše jste četli zprávu o rozhovoru na ministerstvu. Doufáme, že 
to povede příští rok k uznání také dalších waldorfských aktivit. Musí se prostě 
pokračovat. Pro příští školní rok je zapsáno 20 dětí. Z Nizozemska navštívuje 
školu již mnoho let Gunar Gijbels. Zatím není známé datum další návštěvy. 
Více informací o škole:  http://waldorfskaskola.sk/

Lyceum Bratislava
Také pro iniciátory založení waldorfského lycea v Bratislavě není nic jasného. 
Osud lycea souvisí s rozhodnutím o nižších stupních. Pokud to příští rok dobře 
dopadne, bude možná také lyceum moci udělat další krok.

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 waldorfské kruhy.
   V říjnu byl cyklus zakončen shrnutím předešlých přednášek a probráním otázky  
interpretace v praxi.
Mirka Heribanova chce s těmito zkušenostmi dále pracovat a otevřít novou třídu pro 
děti s cognitivními učebními problémy. To dodá škole další novou dimenzi.

Waldorfská škola v Košicích
Nová waldorfská škola v Košicích funguje jako dependenc školy v Bratislavě. 
Problémy s ministerstvem znamenají, že nemohou být otevřeny žádné nové 
školy, dokud nebude rozhodnuto o té bratislavské. Na založení školy v Košicích 
dlouho pracovala hlavně skupina Krídla. Bohužel je, kvůli nejistotě s 
ministerstvem, přihlášeno málo dětí do budoucí první třídy. Přejeme třídní 
učitelce Renatě Blaschke a jejím spolupacovníkům mnoho sil a úspěchů, aby v 
Košicích přece jen prorazili. Více informací najdete na stránkách: 
http://kosice.iwaldorf.sk/skola

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


Mateřské školky

Nyní zbyvají na Slovensku ještě čtyři waldorfské školky, po té co to školka ve 
Zvolenu minulý školní rok musela vzdát. Jak se můžete dočíst, je nyní školka 
Jablonka v Bratislavě také pod tlakem. Školky stále nejsou nadřízenými orgány 
uznané  a musí proto finančně vycházet bez státní podpory. Je povzbuzujcí 
vidět, jak neztrácejí odvahu a nadšeně pracují s dětmi.

                              Krásná zahrada školky Jablonky v Bratislavě

Jablonka v Bratislavě ohrožená !
Jablonka funguje v rodiném domku v Bratislavě. Po začátečním období s 
malým počtem dětí, se dařilo čím dál tím lépe a o školku rostl zájem. Ale 
netrvalo to dlouho, protože teď má na školku úřad namířenou mušku. Učitelka 
Kamila Schlosserova o tom píše:

„Urad verejneho zdravotnictva na nas vztiahol zakon, s ktorym sme od 
začiatku nepočitali, podla nasho pravnika sa netyka občianskych združeni... 
Priestory školky Jablonky tomuto zakonu nevyhovuju.
De iure nas zatvorili (de facto fungujeme dalej), dali nam pokutu, (možu nam 
dat dalšiu, ked zistia, ze fungujeme dalej), budeme sa odvolavat. Asi nemame 
velku šancu, tak hladame nove priestory.
Musia byt skolaudovane pre podnikatelske učely a splnat literu zakona. Ale s 
takou zahradou a lesom za zahradou to už asi nebude...Tento urad nas može 
kontrolovat aj ako fyzicke osoby, ked bude v dome zopar deti... Kocurkovo.”

 Zatím se toho moc nestalo. Doufejme, že odvolání bude mít nějaký přínos. 
Můžeme pracovníky Jablonky obdivovat, že se nenechají vyhnat z pole tímto 
útokem a jsou odhodláni udělat všechno pro to aby mohli dál pracovat. 
Webové stránky  Jablonky jsou:  http://jablonka.iwaldorf.sk

http://jablonka.iwaldorf.sk/


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. 
Hviezdička má nyní 28 dětí a také pro příští školní rok je naplněná. V květnu 
přijede opět Dina Kerkstra pracovat s učitelkami. 
Více se o Hviezdičce dozvíte na: Hviezdicky.iwaldorf.sk

Studnička – Košice
Studnička je druhá školka na Slovensku uznaná skrze IASWECE jako 
waldorfská mateřská školka. Ve třídě je 19 dětí, v lednu se ještě několik dětí 
zapsalo. Třídu doprovází Brigitte Goldmann z Vídně.  
   Také Studnička to má finančně těžké, není dotována. Od září musela školka 
zvýšit školné. 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 Hellias s poznámkou :houpačky Košice. 
Od 15. do 19.  května bude Cornelis Bogerd na návštěvě v Košicích, kde bude 
také probíhat doškolování pro učitelky. 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. Našel se dům k pronajmutí od jednoho rodiče, pilně se pracuje, aby 
byl hotový pro příští školní rok. Budou pak mít děti konečně vlastní místo? Musí 
to ještě projít schválením hygienické inspekce. V současné době je třída 
naplněna 21 dětmi.
   Ještě je potřeba doplnit 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 květnu přijede opět Dina Kerkstra na týdenní návštěvu obou školek v 

Bratislavě. V následujcím školním roce bude s návštěvami pokračovat.
– Na konci května navštíví Cornelis Bogerd školku v Košicích a povede 

seminář pro učitelky ze Slovenska

Školení učitelek mateřských školek 17.- 19. května
Minulý rok jsem vedl kurz pro učitelky na Slovensku na téma: Hudba a malé 
dítě. Cvičili jsme zpěv a seznamovali se se světem pentatoniky. Dále jsme 
poznávali různé hudební nástroje. Během kurzu je také vždy prostor pro 
otázky, které jsou zrovna aktuální pro mateřské školky. Tento rok bude 
pokračování v Košicích.

Vzdělávání
 V srpnu 2012 zakončili svá studia poslední studenti. Nyní se připravuje tříleté 
studium pro učitelky mateřských školek. Pracují na tom Blanka Lichtnerová a 
Martina Lachmannová ve spolupráci s Brigitte Goldman z Vídně.

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


                      Čechy

Školka v Příbrami: bude mít vlastní budovu? Projekt ohrožení !

Po sedmi letech napjatých poměrů v klasické základní škole se jeví, že nyní 
konečně měla 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 mělo být v září 2013. 
Již ted´je o školku takový zájem, že by mohly být naplněny víc než dvě třídy, 
ačkoliv oficialní zápis ještě nebyl umožněn. Školka se připravuje se starými i 
novými pracovníky na příští školní rok.
Jenže... města ztáhnul projekt, proti slibu. Učitelky ve waldorfskou třidu slyšeli 
od její p. ředitelka, že projekt nebude, a že v 30.6. oni budou vědět co dál. Tak 
ani jejsou jisti o svou práci ve třidě. V 22-4 bylo schuze s zastupitelstvo který 
slibili že o projekt se bude znovu hednat. Jenže, druhy den se psalo v lokalným 
novinách, že projekt Waldorfska školka nebude, města zrušila dohodnuté 
schuzky. Tak ted rodiče a školu se připravují na další akce. Držíme jím palce! 

Vzdělávání učitelek mateřských školek     
Základni vzdělávací kurzy pro učitelky mateřských školek budou ve druhém 
čtrvtletí v Praze 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  bude v Semilech 
tento rok 13:-21. července. Každoročně přijíždí okolo osmdesáti účastníků z 
Čech, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí východní a západní Evropy.
Cornelis Boogerd bude pracovat na workshopu O éterném těle a hře

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. Minulý seminář 
byl 22:-23. března v Rovensku. Příště se sejdeme 18.-19. října ve waldorfské 
školce v Brně. Info: JanaKytnerova@seznam.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. Minulé schůzky byly 
10. ledna a 14. března Pro pokračování zatím není dohodnuté datum



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/Waldrorf 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 2012 udělen statut, takže sdružení existuje. Jeho 
výkonou radu tvoří Hana Hajnová, Eva Líbalová, Jana Vyskočilová, Jana 
Svejdová a Libuše Maurová. Cornelis Boogerd zůstane, formálně jako cizinec, 
ve spojení s výkonou radou.

                             Přestávka na semináři pro matky – Praha
           

Interní školení vedoucích
Vedení mateřského centra je speciální úkol. Neexistuje k němu žádné 
vzdělávání a vyžaduje uplně jiné pojetí než například v mateřské školce, v 
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 ve svobodné školce v Praze 6. Vedle prakticko-didaktické 
části probíhá informativní výměna zkušeností, schůze a tematická školení. 
Další setkání bude 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 vedla Vally Cornelius 9. března na téma Výchova vůle a čtyři 
dolní smysly. Info ve: 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
V únoru a březnu vedl C. Boogerd v Příbrami druhý kurz zpěvu metodou 
werbek. Účastnilo se 17 matek a učitelů. Další cyklus bude v květnu a červnu.

Lyceum Příbram
Gymnazium waldorfské školy v Příbrami bude zavřeno. Doufá se, že místo něj 
bude od září otevřeno lyceum. Ministerstvo dalo souhlas, takže zápis začal. 
Přejeme novému lyceu mnoho úspěchů, příchod nových žáků a dostatek dobře 
připravených a motivovaných učitelů.  

                                                     Srdečně pozdravím,

                                                                  Cornelis Boogerd

Tento Bulletin vycházel trochu pozdějí protože jsme čekali na aktualni zprávy. 
                                                                                                                             


