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                        Vánoční hra ve školce v Příbrami

       Tímto dostáváte Helias Bulletin pro Česko a Slovensko, obsahující informace, 
     oznámení a termíny kurzů v prvním čtvrtletí 2011.

   *  Děkujeme za překlad Mirkou Haškovou

                  *                     *                       *



          

                          

         

       

           Odešli dva p ateleř

          V nedávne dob  zem eli dva p átelé, kte i pomáhali s prací v echách a na ě ř ř ř č
          Slovensku. Plody minulosti a kli ky budoucnosti dosahují za prahy tohoto č
          ivota.ž

         Johannes Schneider
         Dr. Johannes Schneider byl poslední léta s letní akademií pro u itelky mate s-č ř
         kých škol v echách. Byl jeho nápad, dát akademií mezinárodní charakter a č
         také našel fondy na podporu ú astníkč ů z východné Europy. Johannes Schneider 
         byl ¨šedou emninencí¨  akademie a prohluboval ji svou koncentrovanou 
         moudrostí. Zem el 26. ijnave v ku 82 let.ř ř ě

         Map de Voogd
         16. ijna zem ela Maatje Pieternella de Voogd, známá jako Map. Do ila se ř ř ž
         73 let. P ibli n  p t let pracovala Map p ínosn  ve vzd lávání u itelř ž ě ě ř ě ě č ů na 
         Slovensku. Jezdila do Tur ianských Teplic, Brezna a jinných m st a u astnilač ě č
         se setkávávní kolegia v Nizozemí. V dy jsme se na ní mohli spolehnout. Po té ž
         co odešla do d chodu, za ala ješt  studovat filozofií a také studium dokon ila. ů č ě č
        Map byla jí  delší dobu nemocná, ale ila, podle rodiny, v dom  a smí en  s ž ž ě ě ř ě
        odchodem.

         Dekujeme Johannesoví Schneideroví a Map de Voogd za jejích p inos a s radostíř
           vzpomínáme na spolupráce s ními. Z stáneme s nimi propojení pam tlivů ě
               budoucnosti.



                    Vá  p ísp vek umo uje na i práci!š ř ě žň š

   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 nebo 
   v Košicích, které musejí vycházet bez jakékoli podpory. 

                       Můžem Vás také v roce 2011 požádat o příspěvek?

                                                                                         Předem srdečný dík

                                            Slovensko  

Waldorfská škola v Bratislavě

Experimentální fáze
   V červnu skončila první skupina absolventů celý devítiletý cyklus ve svobodné škole 
v Bratislavě. Je to stále jediná svobodná škola na Slovensku. Prvních devět let 
proběhlo se souhlasem ministerstva jako experiment. Tím by se normálně rozumělo, 
že podle výsledného hodnocení experimentu bude rozhodnuto, zda waldorfská škola 
najde místo ve slovenském vzdělávacím systému. Na Slovensku však ne. Když se totiž 
povoloval tento experiment, nikde nebylo určeno, co bude následovat. Vláda tedy nyní 
rozhodla experiment o tři roky prodloužit a během této doby doplnit zákon, aby mohla 
proběhnout jasná procedura.
  Co to znamená pro školu? Pro začátek to, že škola může další tři roky pokračovat v 
práci. Na druhou stranu, situace zůstává nejistá. Jsou zde silní odpůrci svobodných 
škol, kteří již dvacet let zabraňují jejich existenci. Na rozdíl od Čech, kde se často 
začíná uspěchaně, se všemi problémy s fungováním, na Slovensku to stálo deset let 



boje ,aby se mohlo v Bratislavě začít. O tom období by se mohl napsat tragikomický 
román. Nyní, po devíti letech je výsledek stále nejistý. Nezávisí to na škole, ani na 
první absolventské třídě. Tato třída byla vyhodnocena státním monitorem do nejlepší 
čtvrtiny slovenských škol. Podrobné inspekce na jaře podaly velmi pozitivní hodnocení, 
kde nebyly žádné připomínky, což je mimořádné. Všichni žáci rychle nalezli svou cestu 
u přijímacích zkoušek na další školy. Bylo by tedy těžké nyní status zamítnout. Při 
tříletém prodloužení mohou vzniknout nové okolnosti. 

  Škola však věří, že vše dobře dopadne a z toho vycházejí její plány. V létě se 
zrealizovaly různé přestavby. Škola nadále překypuje aktivitami. V říjnu opět školu 
navštívil na týden Gunnar Gijbels, který pracoval s kolegiem a s učiteli individuálně na 
zlepšování kvality vzdělávání na různých úrovních. 

Projekt Speciální vzdělávání
   Začátkem května pracovala Saskia Barkmeijer a Ria Buskop 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 říjnu bylo pokračování v Bratislavě a třetí setkání je plánované v únoru. Tento 
projekt organizuje v Bratislavě Mirka Heribanová. Je to velmi dobře, protože na 
Slovensku je toho na tomto poli rozvinuto ještě málo.

Mateřské školky
V oblasti mateřských školek se toho děje na Slovensku v poslední době mnoho. V 
Bratislavě založili novou školku Jabloňka, vedle již existujcí školky Hvězdička. 
Jabloňka již našla prostor, který si pronajímá pro třídu s dvaceti dětmi. Původní školka 
Hvězdička našla po létech vlastní prostor. Ve Zvolenu byla na podzim založena nová 
školka a dokonce získala prostředky ke koupi hezké vily. Dále jsou školky ještě v 
Košicích a v Prievidze.
   Všechny tyto školky pracují jako takzvaný "klub", ne státem uznané a tedy bez 
státní podpory. Uznání učebního plánu waldorfských mateřských školek stálo léta 
úsilí.Uznání waldorfských školek jako takových závisí na místních orgánech a tam se 
to podle vzoru Bratislavy zaseklo. Mezitím se opět změnil zákon o vzdělávání, což 
znamená pro školky novou perspektivu. Nyní se zde tedy znovu pokoušejí o získání 
uznání, podle nového zákona. Vypadá to, že slovenská vláda není schopná školám 
pomoci, ale že školy musí mít extra pracovní sily na pomoc s vládou.

Hviezdička-Bratislava
První waldorfská školka v Bratislavě "Hvězdička", se stěhuje z místností, které léta 
používala do samostatné budovy, nedaleko školy. Také tato budova je pronajatá a 
mohlo by se v ní otevřít další oddělení. Přestěhování proběhne během vánočních 
prázdnin. Po celá léta zde byla Patricia Svetliková vedoucí učitelkou. V létě se 
přestěhovala do Zvolenu, aby tam pomohla nové iniciativě . Pro Hviezdičku to tedy 
znamená začátek nového kolegia, kde nyní pracují tři učitelky: Andrea, Jazminka a 
Bibiana.

Jabloňka-Bratislava
V Bratislavě je od září otevřená druhá školka-Jabloňka. Původci této iniciativy jsou 
bývalí spolupracovníci a známí ze školky Hviezdička. Jako učitelky zde pracují 
Kamilka, Blanka a Martina. Sehnali budovu a zcela upravili pro školku. V této školce je 
20 dětí. Tímto způsobem může více rodičů dávat děti do svobodné školky blíže svému 
bydlišti.
   Více se můžete dočíst na jejich Webových stránkách.: http://jablonka.iwaldorf.sk 
Přejeme nové iniciativě mnoho úspěchů!

http://jablonka.iwaldorf.sk/


Sedmokráska- Zvolen

     Také ve Zvolenu je od září otevřená nová 
     školka a také zde našli vlastní přístřeší. Za 
     tímto účelem se koupil a upravil pěkný 
     dům. Patricia Svetliková, která pracovala v 
     Bratislavě se přestěhovala do Zvolenu aby 
     podpořila Danu Knochovou. Ještě zde 
     nemají tolik dětí, ale věří, že další děti ještě 
     přijdou. Při mateřské škole se organizují 
     také různé akce pro rodiče, jednou měsíčně 
     je studijní schůzka větší skupiny zájemců. 
     Kdo máte zájem vědět víc, najděte web. :  
        http://sedmokraska.iwaldorf.sk       
   

       Dům pro Sedmokrásku

 

Školka Lilie-Prievidza
Ačkoli školku v Prievidze navštěvuje nyní o několik dětí méně, zůstává zde optimismus 
a aktivita. Na podzim proběhlo několik přednášek. Školka nyní nabízí také přijetí 
dvouletých dětí a prodloužila pracovní dobu do 17ti hodin. Doufejme, že proto přijde 
také více dětí.

Školka Studnička-Košice 
Také Studnička pracuje již několik let jako "klub" bez podpory. Plánuje se otevření 
základní školy, možná v roce 2012?

Asociace
Práce Asociace přátel waldorfské pedagogiky na Slovensku byla po delší dobu ne příliš 
výrazná. Tímto způsobem nebylo možné pokračovat, vzhledem k otázkám, které se 
zde musí řešit, jako například vedení nových iniciativ při procedůře k získání státního 
a waldorfského uznání, nebo novou perspektivu pro vzdělávání, která na konci tohoto 
školního roku v původní formě končí.
V sobotu 20. listopadu se na výroční schůzi hovořilo o těchto otázkách. Došlo se k 
dohodám, které, doufejme, povedou k dobrým výsledkům.

 



                        ČECHY

                       Seminář pro maminky malých dětí v Praze               

Vzdělávání učitelek mateřských školek      
Základní kurz pro učitelky budou v prvním čtvrtletí 2011 v Praze: 21.-23. Ledna,
 4.-6.března.
Mezinárodní letní akademie pro učitelky mateřských školek v Semilech  bude 
9.-17. července.

Pracovní dílna učitelek mateřských školek
Dílna 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. Začalo se nově s tématem:  Éterisování průběhu dne. 
Bohužel seminář v Písku v říjnu odpadl kvůli nemoci. Budeme na toto téma 
pokračovat o víkendu 18-20. března ve školce v Písku. 



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. Pracovní skupina však vytrvale pokračuje s přípravou publikace.

Mateřská centra
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. Dvakrát 
ročně organizuje H.Hajanová – E.Líbalová a podepsaný semináře pro matky ve 
waldorfské školce v Praze 6. Minulý seminář byl 5.-6.listopadu. Akke Prins z 
Nizozemska pracovala s maminkami na základních elementech péče o malé dítě, 
například při nemoci. Předváděla, jak udělat zábal s olejem, citronem při horečce a 
podobně. 
V zápisu jsou tyto praktické rady zaznamenány. Další seminář bude 11.-12. března v 
Praze, přednášejcí a téma ještě není známo.

   Pro vedoucí mateřských center se konají interní schůzky. Tam jsou probírány 
organizační otázky, a pracuje se na sebevzdělávání vedoucích. V březnu byla schůzka, 
kde byl jmenován statut pro mateřská centra v Čechách, která chtějí vycházet z 
waldorfské pedagogiky. To je krok kupředu směrem k vlastní organizaci. Poslední 
setkání bylo 5. června ve waldorfské školce v Praze 6. Vedle prakticko-didaktické části 
se také dále probírala identita těchto mateřských center. Příští setkání bude v sobotu 
8.ledna v Praze.Info: Hana Hajnová : hana hajnova : studankahh@seznam.cz

Vzdělávání učitelů
V současné době probíhá dvojí studium na částečný úvazek pro budoucí učitele 
svobodných škol. Jedno vede v Praze Tomáš Zuzák, druhé začalo v září v Příbrami pod 
vedením Táborské akademie. Z Nizozemska spolupracuje Leo Klein. 



                   Nizozemsko 

Nadace Helias
Po skoro jednadvaceti letech jsem odstoupil ze své funkce ve vedení nadace Helias. V 
mojí práci pro Čechy, Slovensko a pro židovsko-arabskou mateřskou školku Ein 
Bustan budu normálně pokračovat, i ve spolupráci s nadací Helias. Pro iniciativy a pro 
dárce se tedy nic přímo nezmění. Nadace Helias postupuje pomalé změny. Vazba se 
stálými pracovníky v různimi zemí se bude prohlubovat organizováním setkání, pro 
začátek 7. dubna 2011.

Dvacet jedna let spolupráce v předsednictví nadací Helias je dlouhá doba ve které se 
toho hodně událo. O tom svědčí například výroční zprávy a Bulletiny. Můj dík patří 
lidem z vedení nadace, kteří spolutvořili toto dílo. 

 
                                               Požehnaný Vánoční dobu 
                                              a dobré sílý a úspěch  v novím roce Vám přeje 

                                                                              Cornelis Boogerd

  


