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      Hurá do první třídy !

   
       Bratislava  -                                

       Mateřská školka "Hvězdička"

       rozloučení předškoláků  

       -   červen 2011  - 

 Dostáváte Zpravodaj pro Čechy a Slovensko, s informacemi, zprávami, a termíny 
kurzů ve třetím čtvrtletí 2011. Zpravodaj je rozesílán zájemcům v Nizozemsku, v 
Čechách a na Slovensku.

  
             *                     *                       *



                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 2011 požádat o příspěvek?

                                                                                         Předem srdečný dík

                      Čechy

                     
Vzdělávání učitelek mateřských školek    
Základni vzdělávací kurzy pro učitelky mateřských školek budou v poslední části roku 
v Praze 16.-18. září, 28.-30. října, 2.-4. prosince.
Info: Růžena Janatova: ruzenajanatova@seznam.cz

                 Mezinárodní letní akademie v Semilech – 9.-17. července 2011



Mezinárodní letní akademie
Tato akademie pro učitelky malých dětí se uskutečnila 9.-17. července v 
Semilech. Tento rok zde bylo přibližně 80 účasníků z Čech, Slovenska, Ukrajiny 
a jinných zemí z Východní a Západní Evropy. 
Tématem byla: Výchova dítěte v současných životních podmínkách.

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. 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.

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. Příští setkání bude 21.-23. října v Písku.   

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. Je to nový trend, který nabízí částečnou 
docházku malým dětem. Info: Hana Hajnova - studankahh@seznam.cz

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. Vally Cornelius z Nizozemska bude s 
matkami zpracovávat téma: Péče a rozvoj nižších smyslů malého dítěte. Vally 
Cornelius je spoluzakladatelkou vzdělávání pro antroposofickou fyzioterapii v 
Nizozemsku. Info a přihlášky: Eva Libalova - wmsdusikova@volny.cz

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 byly publikovány vlastní webové stránky pro mateřska centra a o péči 
o malé dítě, s technickou pomocí Kristiana Ostřížka. Je na ně mnoho 
pozitivních ohlasů. Na stránkách jsou vlaječky, které označují překlady do 
nizozemštiny, angličtiny, němčiny, ruštiny, ukrajinštiny a hebrejštiny. Jedná se 
o omezené, pracovní překlady. Přesto příchází nadšené reakce ze zemí jako 
Nizozemsko, USA, Ukrajina a Izrael. Webová adresa je: WWW.KMC.AWMS.CZ. 
Mnoho radosti z četby. 

Iniciativní sdružení pro hlídání malých dětí
Tato nová skupina chce v následujcích dvou letech prozkoumat možnosti 
profesionálního hlídání malých dětí (0-4 roky) na principu waldorfské 
pedagogiky. Je to nová oblast, které se v Čechách zatím věnovalo málo 
pozornosti. Není to ani zpracováno v zákonech, také proto, že v Čechách je 
tříletá mateřská dovolená. Ale poptávka po tomto hlídání roste a vznikají různé 
nové iniciativy. Na vícero ministerstvech se připravuje rozšíření zákonů. 
Skupina chce vyvinout vlastní koncept, který zahrnuje také vzdělávání 
pečovatelek. Bude s tím ještě mnoho práce: řád, finanční možnosti, 
organizační forma a vzdělávání budou ještě detailně probrány. Skupina šesti 
členů měla první schůzku 4. července.  

Školka v Českých Budějovicích
Školka v Českých Budějovicích se chce stát waldorfskou. V květnu ji navštívili 
Táňa Smolková a Cornelis Boogerd. V říjnu je plánovaná další návštěva.

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 2009 ve svobodné škole v Příbrami pod vedením Táborské akademie. Z 
Nizozemska s nimi spolupracuje Leo Klein. Další seminář proběhl 18.-23.srpna 

Velký letní kurz v Pardubicích
17.-22. července probíhal velký letní kurz v Pardubicích na téma: Hlavní 
pedagogický zákon. Tento kurz je otevřen pro nové zájemce a zároveň nabízí 
prostor pro učitele svobodných škol, aby se připravili na další školní rok. 
Z Nizozemska spolupracuje na tomto kurzu Frances van Maris. Tento kurz od 
počátku podporuje nadace Helias.

Wadorfské lyceum v Praze nejlepší v Čechách !!

Waldorfské lyceum v Praze vyšlo s náskokem, jako nejlepší škola ve své kategorii z 
pravidelného monitorování škol v Čechách. Také lyceum v Semilech vyšlo velmi dobře, 
bylo nejlepší v okrese Liberec. Podívejte se na: 
http://www.novinky.cz/domaci/237129-ve-statnich-maturitach-bylo-nejuspesnejsi-
gymnazium-vaclava-klause-ml.html

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


S gymnaziem v Příbrami to bohužel tak dobře nejde. Je zde i nedostatek dobrých 
učitelů a také ubývá žáků. Škola se zabývá otázkou, zda gymnázium může být 
zachováno takovýmto způsobem.

¨Průvodce Péčí o děto 0-1¨ vyjde tento podzim !!

Před několika lety začala pracovat redakční skupina s Hanou Hajanovou, Hanou 
Jankovskou a Cornelisem Boogerdem na překladech nizozemských knížek o malých 
dětech. Tímto způsobem vyšlel: ¨Průvodce péčí o děti 1-4¨ od M. Hubera a P. Boma, 
¨Domácnost¨ od M. Wortelboer, ¨Éterné tělo ve výchově malého dítěte¨ od C. 
Boogerda. Tento podzim bude, doufáme, hotov také ¨Průvodce péčí o děti 0-1¨. Tyto 
knihy se vydává ve spolupráci s vydavatelstvým Fabula.

International Postgraduate Medical Training
20.-27. srpna proběhlo druhý vzdělávací týden pro lékaře ve Střední evropě, kteří 
chtějí studovat antroposofické léčení. Je zapsáno přibližně 70 lékařů a dalších lidí s 
medickým povoláním. Toto pětilelé studium bude organizováno ve spolupráci s 
medickou sekcí Goeteana a uskuteční se v Českém Krumlově v jižních čechách. 
Přednášela mj. i dr. Michaela Glöcker.

                                           SLOVENSKO

      
                                       Waldorfská  škola v Bratislavě
                             
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. 
Mezitím vyšla již druhá devátá třída s dobrými výsledky, ve srovnání s jinými školami 
na Slovensku. Před prázdninami zde probíhaly všechny možné aktivity, jako školní 
slavnosti, olympiáda páté třídy ve Schönou v Rakousku, cesta šesté třídy do Itálie, 
závěrečné prezentace devátých tříd a tak dále. Také přišel na návštěvu ministr 
školství, tak jako různí další hosté.
 Přes léto se dále budovalo hřiště s různými dřevěnými věžičkami a pod. Na stavbě 
spolupracují učitelé a rodiče.

Z Nizozemska navštívil školu v květnu Gunar Gijbels, v říjnu přijede opět na týdenní 
návštěvu. Více informací o škole najdete na: http://waldorfskaskola.sk/

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 únoru 2011 navštívily školu se čtyřdenním kurzem, 
organizovaným Mirkou Hribanovou. V říjnu bude následovat seminář o dětech 
v pubertě. Cyklus bude pokračovat v roce 2012 a pak se bude rozhodovat co 
bude následujcím krokem.

Projekt středná škola
Plán, aby se v Bratislavě začalo se střednou školu, 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 gymnazia 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 ůkol, 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.. 

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

Minulý školní rok byla v Batislavě otevřena druhá mateřská školka "Jabloňka". 
Také ve Zvolenu je založena školka, pokřtěná "Sedmikráska". 
Starší školka v Bratislavě "Hvězdička" našla po letech vlastní prostor. "Lalia", 
školka v Prievidze, byla nucena se přes léto přestěhovat. Dále je ještě školka 
"Studnička" v Košicích. 
 Všechny tyto školky pracují jako takzvaný "klub", tzn.-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. 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. Zůstává tedy bohužel nejistota.

http://waldorfskaskola.sk/


Hvězdička Bratislava
První školka v Bratislavě, Hvězdička, se přestěhovala o vánočních prázdninách 
do rodinného domku nedaleko od školy. Od září budou dvě třídy po patnácti 
dětech, k tomu se musí přes léto ještě přebudovat jedna místnost. Se školkou 
se rozloučila Jazmínka, jako učitelka, stejně tak Lucia, která pracovala v 
kuchyni. Hladá se za ně náhrada. Andrea a Bibiana, budou pokračovat. 
Informace na jejich webových stránkách:: http://hviezdicky.iwaldorf.sk/
Dina Kerkstra je nová mentorka "Hvězdičky", poté co minulý rok zkončila Etty 
Feringa. Začátkem května pracovala s učitelkami, příští návštěva bude v 
únoru. Cornelis Boogerd navštívil školku na konci května. Měl přednášku pro 
rodiče a další zájemce.

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. Jablonka pracuje v rodinném 
domku s hezkou zahradou. Před prázdninami chodilo 7 dětí, doufá se, že v září 
přijdou další děti. Na jejich stránkách se dočtete více: 
http://jablonka.iwaldorf.sk. 
Dina Kerkstra bude od února doprovázet daké "Jablonku", některé školící  
aktivity budou společně s "Hviezdičkou". Cornelis Boogerd zde byl na návštěvě  
koncem května.

Sedmokráska Zvolen.
Také ve  Zvolenu je nová mateřská školka, otevřená v září 2010 a našla také 
vlastní prostor v hezké vile, která je pro školku opravená. Před prázdninami 
zde bylo 7 dětí, po prázninách se jich očekává více. 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
Školka Lalia nabízí nyní přijetí dětí od dvou let a pracovní dobu prodloužila do 
17. hodiny. Ne dlouho před prázdninami dalo město Prievidza vědět, že 
waldorfská třída musí ze školky, kde si pronajímaly prostor 6 let. Přes léto se 
třída přestěhovala do provizorního prostoru v jinné školce. V současné době ji 
navštěvuje 13 dětí. Jeden z rodičů nabízí rodinný domek k dlouhodobějšímu 
použití. To by bylo pěkné řešení, ale domek by se musel přestavět. Náklady se 
odhadují na 30 000 EUR. Hledají se sponzoři, aby bylo možné dát částku 
dohromady.
Od léta mají všechny tři učitelky, Elena, Sylvia a Gabriela ukončené vzdělání 
pro waldorfskou pedagogiku.
Webové stránky Lilie: http://prievidza.iwaldorf.sk/

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


Druhá waldorfská školka na Slovensku !

Školka Studnička v Košicích
Studnička pracuje již léta jako takzvaný "klub", bez podpory. Iniciativa bude 
nyní uznaná jako waldorfská školka skrz IASWECE (International Association 
for Waldorf Early Childhood Education). Brigitte Goldmann z Vídně je mentorka 
Studničky.  

Plány se základní školou se přibližují. Je zformovaná iniciativní skupina a 
připravuje se konkrétně na otevření první třídy v září 2012. 
Více informací najdete na stránkách http://kosice.iwaldorf.sk/skola

                          Školka v Košicích uznaná jako waldorfská.

                          Blahopřejeme učitelkám Anně a Kateřině a 

                                        všem dalším zůčastněným !
  
                                     
 

 
Vzdělávání:
Probíhající tříleté vzdělávání pro učitele waldorfských škol a školek bude v 
srpnu zakončeno. Pracovní skupina připravuje novou vzdělávací iniciativu. 
Od září to ještě nebude možné, ale snad příští rok. 

http://kosice.iwaldorf.sk/skola


                   Nizozemsko 

Nadace Helias
Nadace Helias postupně prochází změnami. Vazba se spolupracovníky v praxi 
bude posílena schůzkami s nimi. První Heliasový Networkový den byl 7. dubna 
2011 ve Vysoké škole Helicon v Zeistu. Příští “Netwerkdag” bude 17.listopadu.

Spolupracovníci pro Slovensko
11.dubna byla v Utrechtu schůzka nizozemských spolupracovníků, kteří 
pomáhají svobodným školám na Slovensku. V listopadu bude další setkání.

Iniciativa "Eterné tělo a výchova":                                               

Školící den vedoucích Heemhuyzu
17.září bude Cornelis Boogerd pracovat v Driebergenu s péčovatelkami z 
iniciativy Heemhuyzu na tématu: Zvyky a rytuály ve výchově malého dítěte.

Vyšel Výchovný rádce o zvycích
Nový Výchovný rádce s názvem Zvyky ve výchově malého dítěte, vyšel u 
vydavatelství Nearchus. 

                                                   Inspirativní Michaelské období přeje    

                                                                              Cornelis Boogerd

 

Překládala z Holandštíně Mirka Hášková  –  děkujeme!

  


