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                Praha - Akke Prins na seminaři pro matky – březen 2011  

    Dostáváte Zpravodaj pro Čechy a Slovensko, s informacemi, zprávami, a termíny 
kurzů ve druhém čtvrtletí 2011. Zpravodaj je rozesílán zájemcům v Nizozemsku, v 
Čechách a na Slovensku, jak uvidíte, Slovensko kypí novým životem, proto tím také 
začneme.

  
                  *                     *                       *



                       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, ve Zvolenu,  
   v Prievidzu 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 - léto 2010
                              současná 9. třída ve vlastnoručně vyrobené lodi



Svobodná škola Bratislava

Fáze experimentu
   V červnu zakončil první ročník žáků celý devítiletý cyklus ve svobodné škole v 
Bratislavě. Prvních devět let probíhala také fáze experimentu, který ministerstvo škole 
určilo. V minulém Zpravodaji jsme oznámili, že vyhodnocení experimentu ministerstvo 
odkládá, protože mu zákon žádnou proceduru nepředpisuje. Škola nyní tedy funguje 
na další tři roky jako experiment. První devátá třída se dostala v hodnocení výsledků 
škol do první čtvrtiny, také vyjádření inspekce bylo pozitivní.
   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 někde 
začalo uspěchaně, se všemi problémy s fungováním, na Slovensku to stálo deset let 
boje, aby se mohlo v Bratislavě začít.
Také současná devátá třída bude mezitím testována školním monitorem. 
   Škola je jako vždy plná aktivit, jako je vzdělávání pro euritmii, školní pěvecký sbor, 
studijní skupiny antroposofie a sociální trojčlenka a má také mnoho návštěvníků, kteří 
přednášejí a vedou kurzy. Viz: http://waldorfskaskola.sk/
   V řijnu opět navštívil školu na týden Gunnar Gijbels a pracoval s kolegiem i 
jednotlivě s učiteli na zlepšování kvality výuky na různých úrovních. Začátkem května 
bude další Gunnarova návštěva.

Projekt speciálního vzdělání
  Začátkem května 2010 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 2010 bylo pokračování v Bratislavě a třetí setkání bylo v únoru 2011.
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 hodně. V 
Bratislavě se otevřela v září druhá školka - “Jabloňka“. Našla svůj podnájem pro první 
oddělení s 20ti dětmi. Stará školka „Hvězdička“ našla také svůj prostor. Ve Zvolenu je 
založená nová školka od podzimu, dokonce našli prostředky ke koupi hezké vily. Dále 
jsou ještě školky v Košicích a Prievidze.
  Všechny tyto školky pracují jako takzvaný "klub¨, ne státem uznané a tedy bez 
státní podpory. Uznání učebního plánu svobodných mateřských školek stálo léta úsilí. 
Uznání svobodných 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. 

Hviezdička Bratislava
První školka v Bratislavě, Hviezdička se přestěhovala o vánočních prázdninách do 
podnájmu nedaleko od školy. Tam je místo i pro druhé oddělení. Rodiče a učitelé tvrdě 
pracují, aby třídu připravili. Horní patro a venkovní strana se ještě musí dodělat. Nyní 
je zde 24 dětí a přicházejí stále nové. Začalo se s kolegiem, ve kterém spolupracují tři 
učitelky, Andrea, Jazminka a Bibiana.
Info: http://hviezdicky.iwaldorf.sk/
  

http://waldorfskaskola.sk/
http://hviezdicky.iwaldorf.sk/


   Léta doprovázela tuto školku Etty Feringa. Nyní předala toto vedení Dianě Kerkstra, 
která přijede začátkem května opět na návštěvu. Cornelis Boogerd navštíví školku na 
konci května. 

Jabloňka – Bratislava
Druhá svobodná školka v Bratislavě „Jabloňka“ začala fungovat v září 2010. Hlavní 
iniciátoři jsou bývalí zaměstnanci a známí ze školky Hviezdička. Jako učitelky zde 
pracují Kamilka, Blanka a Martina. Našli budovu a úplně upravili pro školku, nyní s 20ti 
dětmi. Na jejich webových stránkách můžete číst více: http://jablonka.i  waldorf.sk  .

Sedmokráska -  Zvolen.
Také ve  Zvolenu je nová mateřská školka, otevřená v září a našla také vlastní prostor 
v hezké vile, která je pro školku opravená. Ještě tu není tolik dětí, ale očekává se, že 
ještě další přijdou. Při školce se také organizují akce pro rodiče. Kdo má zájem, najde 
více na stránkách:  http://sedmokraska.iwaldorf.sk/
   Odvaha začít něco nového nezůstává jenom u školky. Jednou za měsíc se konají 
schůzky pro přípravu svobodné školy.

Školka Lilie – Prievidza
I když se počet dětí v Prievidze snížil, zůstávají zde optimističtí. Na podzim proběhlo 
několik přednášek. Školka nyní nabízí také přijetí dvouletých dětí a prodloužila 
pracovní dobu do 17ti hodin. V současné době sem chodí 13 dětí. 
Webové stránky: http://prievidza.iwaldorf.sk/

Školka Studnička-Košice
Také Studnička pracuje již několik let jako "klub" bez podpory. Iniciativu doprovádí 
Brigitte Goldman a je podaná žádost u IASWECE o uznání, jako svobodná školka , 
která bude podpořena slovenskou Asociací.
   Plány pro základní školu se přibližují. Jedna iniciativní skupina je zformovaná a 
zaměřuje se konkrétně na otevření první třídy v září 2012.
Více informací najdete na:http://kosice.iwaldorf.sk/skola

Asociace
   V sobotu 20.listovadu na podzimní rovnodennost se Asociace přátel waldorfské 
podagogiky na Slovensku chopila s novým elánem několika záležitostí, které už delší 
čas čekaly. Někteří členové se chopili nových úkolů, jako například zlepšení 
komunikace a informování, vzdělávání, ošetřování členství, financování a nábor do 
fondů. Také se budou znovu zabývat procedurou uznání waldorfské školy nebo školky.
 
Vzdělávání
Probíhající tříleté vzdělávání pro učitele waldorfských škol a školek toto léto končí. 
Nová vzdělávací iniciativa se připravuje.

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


                      Čechy

                     
Vzdělávání učitelek mateřských školek       
Základní kurz pro učitelky bude ve druhém čtvrtletí 2011 v Praze: 13.-15. května.

Mezinárodní letní akademie pro učitelky mateřských školek v Semilech bude 
9.-17. července. Bývá navštívena 70-100 návštěvníky, také ze západní a východní 
Evropy. Téma tohoto roku je: Výchova dítěte v současných životních podmínkách. 
Informace: ruzenajanatova@seznam.cz

Pracovní skupina : 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.

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. Na semináři 18.-20. března v Turnově se zaměřila pozornost na 
vývojové fáze během prvních sedmi let. Dále se pracovalo s tématem: Éterizování 
průběhu dne, to znamená úvod do různých úrovní průběhu dne i pohybová cvičení, 
výměna  a prohlubování zkušeností z různých školek.  

               Pracovní dílna- seminář učitelek matěřských školek 18.-20. března  Turnov 



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. 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.

Semináře pro matky
Dvakrát ročně organizují Hana Hajnová, Eva Líbalová a Cornelis Boogerd semináře pro 
matky ve svobodné školce v Praze 6. Na posledním semináři 11.-12.března, pracovala 
Akke Prins z Nizozemska s matkami na některých základních elementech v péči o 
malé dítě a na téma vlivu médií na malé dítě. Příští seminář bude 4.-5.listopadu v 
Praze.

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 8. ledna ve 
waldorfské školce v Praze 6. Vedle prakticko-didaktické části probíhá informativní 
výměna zkušeností, schůze a tematické školení. Další setkání bude v sobotu 4.června 
v Praze.

    Novinka:Vlastní webové stránky Kruhu mateřských center  !  

Webové stránky Kruhu mateřských center
Pracujeme za technické spolupráce Kristiana Ostřížka na vlastních webových 
stránkách pro mateřská centra s mnoha informacemi. Přibližně kolem prvního červnu 
budou přístupné. Dám Vám vědět.

Mateřská školka v Českých Budějovicích
Školka v Českých Budějovicích se chce stát svobodnou. 5. května přijede Cornelis 
Boogerd na pracovní schůzku s kolegiem.

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.

Velký letní kurz v Pardubicích
Od 17. do 22. července proběhne v Pardubicích 21. velký letní kurz na téma: 
Pedagogický Hlavní zákon. Tento kurz je  otevřen pro nové zájemce a zároveň nabízí 
prostor pro učitele waldorfských škol, aby se připravili na další školní rok. Tento kurz 
je už v hnutí svobodných škol neodmyslitelný a je každoročně navštěvován stovkou 
lidí z Čech a Slovenska. Pozvánku uvidíte v příloze.

Kongres duchovních léčitelů
Od 24. do 27. se bude v Praze konat mezinárodní kongres o „Duchovním léčitelctví“ ve 
spolupráci s medickou sekcí z Goetheana, se vzpomínkou na 150 výročí narození 
Rudolfa Steinera.



                   Nizozemí 

Nadace Helias
Nadace Helias postupně prochází změnami. Vazba se spolupracovníky v různých zemí 
bude posílena schůzkami s nimi. První Heliasový Network den je 7. dubna 2011 ve 
Vysoké škole Helicon v Zeistu.

Spolupracovníci pro Slovensko
11. dubna byla v Utrechtu schůzka nizozemských spolupracovníků, kteří pomáhají 
svobodným školám na Slovensku.

                                                     S přáním hezkého jara

                                                                              Cornelis Boogerd

Překládala z Holandštíně Mirka Hášková

  


