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Milí čtenáři, 

tak už je konečně opět vše, jak má být, tedy aspoň u nás ve školce. 
S návratem všech dětí bez jakýchkoliv omezení je hned vše veselej-
ší. Do poslední chvíle jsem nevěřila, že něco takového může nastat a 
dotkne se to nakonec i nás. Pro všechny to byla nová zkušenost, se 
kterou jsme se museli vypořádat. Teď si dovolím psát i za mé kolegyně. 
I když nás práce s dětmi naplňuje a ne vždy je to jednoduché, nebýt 
s nimi nás vyčerpávalo mnohem více. 

V minulém týdnu jsme měly možnost nahlédnout a projít si nové prosto-
ry školy a školky,  se kterými  se nám otevírají nové možnosti.  Těšíme se,  
neskutečně moc se těšíme! 

Pěkné počtení květnového zpravodaje.

     Petra Bradová
     Vedoucí pedagog MŠ 

Školní zpravodaj č. 5   2020/2021

Červen
7. 6. Správní rada WIO 
              – plán stěhování

8. 6.  Třídní schůzky

10. 6. Pedagogická rada 
 + Třídní schůzky 17:30

17. 6.  závěrečné divadlo
 žáků 9. ročníku pro 
 veřejnost (v souladu 
 s vládními opatřeními)

22. 6.  závěrečné divadlo
 žáků 9. ročníku ve škole

23. 6. Svatojánská slavnost (ŠD)

24. 6. – 25. 6.  ročníkové téma 
             + výlety

29. 6.  Akademie 
 (v souladu s vládními
  opatřeními)

NEJBLIŽŠÍ AKCE„ Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života.“ 

Mark Twain
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Zápis do první třídy

Třetí dubnový víkend jsme ve škole měli možnost poprvé přivítat budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 
Formou individuálních konzultací proběhl zápis do první třídy. K zápisu se letos osobně dostavilo 33 
rodin. Zatímco rodiče absolvovali rozhovor s vedením školy, děti se samostatně pustily do prozkoumá-
vání povinností budoucího prvňáčka. Pro devatenáct dětí nebylo 
prostředí školy úplně neznámé, protože školu již navštěvují jejich starší 
sourozenci. Do první třídy nastoupí k pravidelné docházce 21 dětí. 
Jedna žákyně trvale žije v zahraničí a bude vzdělávána dálkově. 
Z kapacitních důvodů nemohlo být přijato 5 dětí, u 6 dětí bylo 
správní řízení o přijetí přerušeno z důvodu odkladu školní docház-
ky. Doufáme, že se s rodinami budoucích prvňáčků setkáme dřív 
než prvního září, a to v rámci Nultého ročníku, který momentálně 
intenzivně připravujeme.  

                                                                                     Andrea Smýkalová

Nové oddělení pro předškoláky

Jak jsem již naznačila v úvodním slovu, začínáme se těšit na novou budovu mateřské školy, s níž 
přicházejí mimo jiné i nové kapacitní možnosti.  

Vzhledem k tomu, že od zápisu odešlo více dětí s odkladem školní docházky a i letos se u nás 
posbírá pár předškoláků, rozhodla se paní ředitelka, že příští rok otevřeme třídu pouze pro tuto 
skupinku dětí. S ohledem na jejich vývoj a potřeby je samozřejmostí, že to nebude třída zcela 
oddělená, ale bude součástí celku mateřské školy. 
           Petra Bradová

Odpolední skupinky pro žáky 2. stupně

Jakmile přišla možnost z ministerstva školství, aby se i žáci druhého stupně dostali do školy aspoň 
v malých skupinkách, naše škola ihned zareagovala a naplánovala tyto skupinky pro všechny 
třídy. Žáci se setkávali s vyučujícími, aby upevnili probírané učivo, pobavili se a zahráli si třeba i 
nějakou hru. Bylo příjemné se po tak dlouhé době setkat aspoň s některými žáky. 

Ve středu 5. 5. se skupinky spojily, aby si žáci vyslechli krátké vyprávění o  německém 
archeologovi Heinrichu Schliemannovi. Jeho příběh je zajímavý tím, že už ve věku dvanácti let 
věděl, že chce objevit bájnou Troju.  Systematicky se na tento životní úkol připravoval, až ho 
s úspěchem dosáhl. Příběh vyprávěla Anežka Janátová, mentorka naší školy, která nás právě 
v tomto týdnu navštívila. Anežka tak navedla naše žáky k otázce vpravdě důležité: „Vím já, jaký 
je můj životní úkol nebo sen? Jsem ochoten pro něj obětovat to, co náš hrdina z příběhu?“ 

Věřím, že tyto otázky zarezonovaly v našich žácích, a brzy budou chtít znát i tu svou odpověď. 

        Jana Odevzdaná
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"Z Olomouce až na konec světa!"

Naše společná cesta pokračuje! Podívejte se, kam jsme zatím došli a neváhejte se přidat. Pro 
více informací navštivte:   http://waldorf-olomouc.cz/wyzva/

                
          Šárka Štveráková

Setkání s Anežkou Janátovou

Při návštěvách školy naší dlouholetou spolupracovnicí, podporovatelkou a poradkyní se v drtivé 
většině její pozornost věnuje dětem, učitelům a chodu školy. Tentokrát si Anežka Janátová našla 
čas i na setkání s rodiči. V době, která nás zkouší a na povrch naší pozornosti přichází spousta 

témat, která jsme před několika lety neměli potřebu řešit. Jak se jako 
rodiče k celé současné situaci stavět, jakou máme úlohu vůči svým 
dětem a jak zpracovávat strach... tato a ještě spousta dalších témat 
se objevila při milém setkání na Kaprodromu v Olomouci. Sedělo by se 
dlouho, ale přece jen ještě chladivé počasí letošního začátku května 
nás zvedlo od příjemného povídání. Další návštěvu naší školy plánuje 
paní Janátová v srpnu a jistě se najde chvilka, jak na setkání s rodiči 
navázat.

       Barbora Protivánková

http://www.waldorf-olomouc.cz
mailto:skola@waldorf-olomouc.cz
http://waldorf-olomouc.cz/wyzva/


Waldorfská základní škola a mateřská škola Olomouc, Kosinova 876/3, 779 00 Olomouc
IČ: 28595475   DIČ: CZ28595475      www.waldorf-olomouc.cz       skola@waldorf-olomouc.cz

Stránka 4 z 7

Den na statku

Měli jsme velkou radost, když jsme dostali nabídku strávit s žáčky první a druhé třídy Den na statku. 
Tyto akce proběhly díky místnímu akčnímu plánu vzdělávání  v Olomouci MAP II ve dnech 22.4. 
2021 a 3.5. 2021. 

Děti si na statku nejen zvířátka prohlédly, ale také 
si je mohly pohladit nebo pochovat a dozvěděly 
se spoustu informací o jejich chovu. Vyzkoušely si, 
jaké je se o zvířata starat, čím se krmí, jak se čistí 
koně a za odměnu se na koni mohly svézt. Navíc 
teď na jaře byl statek plný mláďátek – koťátek, 
jehňátek a kuřátek. Velký zájem u dětí vzbudilo to, 
jak uvnitř vypadá včelí úl. 

I přes chladnější jarní počasí si žáčci akci moc užili.

    Silvie Latioková

Kamínková výzva

Ve dnech 12.4. až 30.4. probíhala v naší škole tzv. Kamínková výzva. Začalo to nenápadně,  jako 
úkol ve španělském a anglickém jazyce ve druhé, čtvrté a páté třídě. Do výzvy se zapojovalo 
více a více dětí z různých tříd. Na sbírku kamínků byla radost pohledět. V této prazvláštní době 
jsme se dokázali spojit a vytvořit společně 
umělecké dílo. Jeden kamínek byl krásněj-
ší než druhý. Před koncem výstavy jsme s 
dětmi chtěli spočítat naše veledíla, což byl 
úkol nesnadný. Nakonec jsme se dopočítali 
k číslu 185, plus mínus kamínek. Nutno 
podotknout, že některé kamínky byly 
nedočkavé a započaly svoji další pouť 
dříve, než k celkovému přepočtu došlo. 
Mému oku neuniklo, že hitem této výzvy se 
staly symboly Yinu a Yangu a kostlivci, ale 
zajímavých témat a motivů bylo nepočíta-
ně. Ráda bych poděkovala všem dětem, 
které se k výzvě připojily. Bez vašich nádher-
ných kamínků by to nebylo ono! 

                                  Lucie Mrkvicová
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Z deníku waldorfské matky…

Tak je to tu znova… druhé dítě opouští po devíti letech 
waldorfskou školu v Olomouci.  Ryze osobních 14 let spjatých 
s historií waldorfského školství v našem městě se pro mě uzaví-
rá. Vzpomínám si na sebe, jako na zvědavou mámu, která 
přišla na martinskou slavnost, aby se dozvěděla, kam svou 
dceru chce dát do školy. Bylo to jako z jiného světa. Dodnes 
si to vybavuji jako něco, co sice nedokážu vysvětlit, ale 
tohle přesně chci pro své děti. Radost ze setkávání. Kdyby 
se mě tehdy někdo zeptal na racionální důvod, nedokázala 
bych odpovědět. Netušila jsem, co pro mě shledání s touto 
pedagogikou bude znamenat. 

Říká se, že waldorfská pedagogika je pro všechny děti, ale 
ne pro všechny rodiče. Taky se říká, že se neubráníme průni-
ku této pedagogiky do rodiny. Nevěděla jsem, co si pod tím 

představit. Jenže, když se vám domů vrací zvídavé dítě i po roce, dvou, třech letech ve škole, 
uvědomíte si, že je něco jinak. Začnou se do rodiny dostávat otázky úplně jiné, než bychom my, 
absolventi klasického socialistického školství, byli ochotni připustit. A tak, jako rodiče těchto dětí 
čelíme najednou úplně něčemu jinému, než rodiče dětí zahlcených domácími úkoly a demoti-
vovaností svých malých ratolestí, čelíme sami sobě. 

Naší zkouškou se stal požadavek nesrovnávat moje dítě s jiným. Dát mu dostatečný prostor 
k osvojení znalostí i dovedností a hlavně důvěřovat, že každé dítě, tedy i to mé, k tomu potřebu-
je svůj čas.   To vše vás vede k tomu, vidět priority v jiných oblastech. V tom je ta pedagogika 
úžasná. 

Otevřou se dveře, ve kterých vidíte osobnost a konfrontujete se sami se svou představou o životě 
svého dítěte. Najednou jsme se celá rodina stala bohatšími, aniž bychom si toho všimli… Syn teď 
stojí na prahu další etapy své cesty za životními sny. Je mu 15 let a měří 180cm. Kdoví, jak jednou 
on shrne své roky na základní škole… Pro mě je to ale jasné, díky mým dětem jsem měla obrov-
skou možnost přehodnotit svůj pohled na vzdělávání, ujasnit si priority pro mé děti a podle toho 
k nim přistupovat. Nechci, aby to vyznělo jako klišé, ale jsem opravdu hluboce přesvědčena 
o tom, že moje děti budou šťastné tehdy, když půjdou svou cestou a ne nalinkovanými spole-
čenskými dogmaty. Ať na to pohlížím z kterékoliv strany, uvědomuji si, že možná celý ten čas
s waldorfem mi otevřel oči víc, než bych na začátku čekala.  Vlastně ani teď, po tak dlouhé době
neumím vyjádřit v čem konkrétně, protože je toho tolik. Co ale můžu říct s jistotou je to, že mi i po
těch 14 letech tato pedagogika ani na chvilku nevzala ten první důvod, proč jsem ji na této škole
chtěla mít  -  a to radost ze setkávání.

Bára Protivánková
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WIO FOND SOLIDARITY
„Když mohu, pomohu“ 
Otevřené srdce, laskavost a štědrost mohou být skutečnou oporou pro ty, které současná doba 
uvedla do nepříznivé životní situace. 

Od května 2021 zřizujeme „WIO Fond Solidarity“, určený na podporu rodin z naší školy.

Vybrané peníze budou transparentně použity na pomoc s doplacením školného rodinám, které 
jsou zařazeny do „Sociálního programu školy“. Ten má za cíl poskytovat slevu na školném rodinám 
ve  nanční tísni. Ekonomické grémium školy posuzuje každý případ individuálně a citlivě.  Aktuál-
ně je v tomto programu zahrnuto 26 dětí z 20 rodin. Rozsah potřebných dětí v současné době 
výrazně přesahuje běžný průměr, budeme proto opravdu vděčni, když se do pomoci zapojíte. 

Děkujeme.

Děkujeme Vám všem, kteří můžete pomoci rodinám v �sni prostřednictvím WIO Fondu
Solidarity. Pro zaslání finanční podpory použijte prosím tento bankovní účet spolku:

2900325854/2010
Do textu zprávy uveďte své jméno a jako VS napište 052021.
Darovací smlouvu pro daňový odpočet Vám rádi na vyžádání obratem vystavíme.
(žádost pište na adresu spravnirada@waldorfolomouc.cz)

Darovací výzva probíhá od 13. do 31. května 2021.

„Dávat znamená dostávat.“
Fran�šek z Assisi
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Školu podpořili
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