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Milí kolegové, rodiče, děti, žáci, studenti a přátelé Waldorfu,

už téměř s jistotou Vám mohu potvrdit, že od 1. 9. 2021 budeme 
působit všichni společně na jedné adrese. Stavba roste doslova 
před očima a proměňuje se v osobitou bytost.  Zažíváme velmi 
intenzivní a naplňující období. S úctou se klaním všem tvůrčím 
silám, které vedou lidské bytosti při práci na stavbě a činnostech 
s ní souvisejících. Počet podporujících a pomáhajících osob 
mnohonásobně předčil mé představy.

Dnes chci také pokorně poděkovat za dar, který mi byl do života 
dán. Dar zdravé neznalosti, nevědomosti, cílevědomosti, vytrva-
losti a optimismu. Částečná neznalost a nevědomost člověku 
totiž dovolí pracovat bez přemíry obav. Dokonalá znalost oboru 
s sebou sice přináší vysokou profesionalitu, ovšem spolu s ní i 
komplexní uvědomění si rizik. Vědomí, co vše se může stát, co vše 
bude třeba řešit, kolik se může objevit překážek, v kolika oborech 
je potřeba se zorientovat, kolik nastudovat norem atd.. Tahle 
dokonalá znalost sama o sobě může být pro realizaci svazují-
cí. Částečná neboli zdravá nevědomost naopak otevírá dveře 
cílevědomosti. Umožní člověku vydat se na cestu. Vytrvalost 
vás na cestě udrží i v nesnázích, a když je vám k tomu nadělen 
optimismus, který umí dát konání lehkost a radost, nezbývá, než 
skutečně s vděčností a pokorou za vše poděkovat.

Ráda bych Vás i jménem všech kolegů srdečně pozvala na 
slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. Sejdeme se 1. 9. 2021 
na nádvoří nového areálu v 8:00. Jako již tradičně přivítáme naše 
nové prvňáčky a letos poprvé i naše první studenty. Představí se 
Vám rovněž převážná část našeho týmu. 

A na samotný závěr chci mnohokrát poděkovat za pomoc při 
stěhování, malování a úpravě předávaných prostor, a to jak 
rodičům MŠ, tak rodičům ZŠ. Jste úžasní. 

     Monika Machytková

Školní zpravodaj č. 6   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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Střední škola

Hurááá, je to tady :).  Od 1. 9. 2021 budeme vzdělávat také studenty. Waldorfská střední škola je 
řádně registrována na MŠMT. Dlouholeté dílo se podařilo přivést ke zdárnému cíli :)

Tým kolegů, který bude na střední škole působit, se pečlivě a nadšeně připravuje. Čeká nás něco 
nového. Středoškolské vzdělávání nespadá do kategorie „plnění povinné školní docházky“. 
Budeme provázet studenty vzděláváním i v době, ve které se stanou plnoletí. Tedy osoby právně 
za sebe zodpovědné.

Když se zmiňuji o zodpovědnosti, je na místě Vám představit osobu zodpovědnou za pedagogickou 
oblast střední školy. Na MŠMT jsem odeslala jmenovací dekret na post ředitele Střední Waldorfské 
školy. Od 1. 7. 2021 se ředitelkou školy stává Mgr. Šárka Štveráková, kterou tímto žádám, aby o sobě, 
svých pracovních zkušenostech a zkušenostech z prvního zápisu napsala pár řádků.

        Monika Machytková

Představení ředitelky střední školy

Když jsem před pár měsíci přišla na Waldorfskou školu Olomouc, nebylo to za účelem tohoto 
postu. Mým motivem byla touha naplnit své pracovní působení větším smyslem. Nejsem typický 
pedagogický pracovník, který by po střední škole šel na „pajdák“ a pak celý život učil. Po střed-
ní škole jsem studovala ekonomickou vysokou školu a na tu pedagogickou mne přivedla až o 
pár let později má celoživotní láska ke vzdělávání. Poté jsem vedle práce v managementu a 
marketingu působila převážně na soukromé vysoké škole a v organizaci zabývající se vzdělá-
váním v oblastech osobnostního rozvoje studentů i dospělých, neboť náš klasický školský systém 
byl a je pro mne zklamáním. Naštěstí jsou místa, kde je to jinak. S obrovskou radostí jsem zjistila, 
že waldorfská pedagogika není jen hezká teorie, ale že principy a hodnoty, o které se opírá, 
jsou na olomoucké škole živé a jsou její každodenní praxí. Být součástí zrození střední školy proto 
považuji za velkou čest a tuto možnost jsem přijala s pokorou. Je to velký úkol. Ale s kolegy, které 
mám kolem sebe, i velká radost. Naším cílem je realizovat střední školu, do které budou mladí 
lidé chodit rádi. Ve které získají podněty a příležitosti pro svůj skutečný rozvoj. Ve které se vedle 
povinných informací naučí i mnoho pro život důležitějších znalostí a dovedností. 

Máme za sebou zápis a známe tak už i naše první studenty. A díky tomu se na střední školu těšíme 
ještě více. Protože uchazeči, kteří k nám přišli, byli skvělí. Přišlo jich hodně a výběr byl nesmír-
ně těžký. Využili jsme příležitost nemuset letos přistoupit na jednotnou přijímací zkoušku Cermat, 
hlavním bodem naší školní přijímací zkoušky byl pohovor. Naše studenty už tak dobře známe. Jsou 
to úžasné mladé osobnosti, rozdílné, zajímavé, a my už se nemůžeme dočkat, až se budeme 
vzájemně učit. 

Děkuji za tuto příležitost a děkuji především všem kolegyním a kolegům.

         Šárka Štveráková

http://www.waldorf-olomouc.cz
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Naše jídelna

Milí rodiče, byla jsem požádána, abych se Vám představila. Jmenuji se Marcela Michalusová. 
Někteří z Vás měli možnost se již se mnou seznámit, protože momentálně pracuji jako asistentka 
pedagoga v 8. třídě a zároveň jako pedagog školního klubu.

Když jsem před rokem zavítala do školy s žádostí o pracovní místo, byla jsem paní Monikou 
Machytkovou mile přijata s tím, že právě na mě čeká …  Oznámila mi, že za rok bude dostavěna 
naše vlastní budova školy, kde si budeme sami také zajišťovat stravu. Tedy, že za rok bude škola 
přijímat vedoucí jídelny, která mimo to, že má být dobrým odborníkem ve své profesi, musí mít 
vztah k pedagogice a milovat děti, což já splňuji. 

Během tohoto školního roku jsem měla možnost proniknout do chodu školy, principu pedago-
giky a pohledu na děti. Měla jsem příležitost poznat, jak vysoce je v tomto prostředí nastavena 
morálka a kvalita práce. Budu se snažit dostát tohoto trendu i v nové službě, kterou Vám od září 
budeme poskytovat.

        Marcela Michalusová

Stěhování školy – pomoc s opravou zídky

Koncem tohoto školního roku nás čeká velká akce v podobě stěhování školy. Mnozí z Vás se již 
přihlásili a zapojili se. Několik beden s pomůckami už dokonce opustilo naši školu. Prostory základní 
školy musíme opustit do 9. 7. Po domluvě s panem ředitelem Králem nebudeme malovat všechny 
prostory, ale pouze prostory tříd. Jsme všichni mile potěšeni Vaší ochotou nám pomáhat, díky 
Vám máme dostatek beden a jsme přesvědčeni o tom, že vše v řádném termínu zvládneme 
sbalit a odstěhovat.

Učitelé své síly nyní směřují převážně k závěrečnému hodnocení, i přesto však průběžně balí a 
třídí veškerý materiál. Výjimečně se ve škole budeme letos potkávat i po 30. 6., tentokrát proto, 
abychom příští rok mohli úspěšně zahájit v prostorách naší vlastní školy. 

Na jednu věc jsme přece jen zapomněli a tou je oprava zídky na dvorku. Obracím se tedy na 
šikovného tatínka, který by dokázal zeď opravit. Pár chybějících cihel máme, nicméně bude 
potřeba jich několik dokoupit. Materiál bude samozřejmě hrazen školou. Byli bychom rádi za 
pomoc při realizaci opravy této zídky. 
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A je tady konec. 9.třída se loučí. 

Je tady červen, končí nám další školní rok a velkou úlevu v těchto dnech prožívají naši deváťáci. 
V neobvyklých podmínkách se jim povedlo úspěšně se připravit na přijímací zkoušky, přitom byli 
ve škole z 10 měsíců asi jen 4. Mezitím se při distanční výuce museli připravovat na různé formy 
přijímacích zkoušek. Ministerstvo se rozhodlo dát volnost všem středním školám, aby si formu přijí-
macího řízení zvolily samy. A v tom to bylo pro naše žáky ještě náročnější. Každoročně se totiž 
žáci devátých tříd připravují na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky od 
CERMATu. A letos?

Některé školy zůstaly u jednotných přijímaček, ale některé si zvolily své školní přijímací testy, napří-
klad i z anglického jazyka. Některé školy šly cestou osobního pohovoru. Někteří žáci se připra-
vovali na talentové zkoušky. Variant byla spousta. A na to vše se snažili žáci naší deváté třídy 
připravit. A připravili se skvěle!

S velkou radostí jsem pozorovala, jak si navzájem pomáhají, jak se odpoledne zavírají ve svých 
pokojích, aby si zkusili další didaktický test z českého jazyka nebo z matematiky. Přišli si i zkusit 
didaktický test nanečisto, který jsme pro ně připravili ve škole. Jejich píle a úsilí přinesly své ovoce. 
Od příštího školního roku bude 85% našich žáků pokračovat ve studiu na střední škole ukončené 
maturitní zkouškou a 15% na střední škole ukončené výučním listem. Převážná většina žáků se 
dostala na školu podle svého přání. Velkou radost máme i z toho, že dva naši žáci budou pokra-
čovat na waldorfské střední škole a budeme se s nimi potkávat nadále.

Všem gratuluji, přeji, aby se jim na střední škole líbilo, aby se rozvíjeli podle svých potřeb a přání a 
aby jejich životní cesta vedla k radosti a lásce.

 S úctou a láskou      Kateřina Dvorská 
        třídní učitelka
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Prázdninový provoz ve školce 

Tak jako Waldorfskou základní školu již nyní provází pomalé vystěhovávání, nemine vyklízení 
prostor ani naši školku.  A abychom mohli vše zvládnout, museli jsme tedy také přizpůsobit provoz 
o letních prázdninách ve všech našich odděleních, které sídlí na různých adresách a třídy jsou 
plné dětí. 

Dnem 2. 7. 2021 bude ukončen provoz v MŠ na Dobnerově ulici 24, děti z těchto oddělení se 
rozmístí do MŠ Na Střelnici 48 a MŠ U Botanické zahrady 4. V měsíci červenci budou v provozu 
2 oddělení. Dnem 30. 7. 2021 ukončuje provoz MŠ Na Střelnici a v provozu bude již pouze odděle-
ní MŠ U Botanické zahrady.

Chtěla bych tímto poděkovat rodičům za jejich vstřícnost a spolupráci a my si tak mohli dovolit 
takto postupně slučovat oddělení. 

Dětská skupinka 

Dětská skupinka, která se nachází na adrese U Botanické zahrady 4, bude jediná, která prostory 
opouštět nebude.  V současné době i zde máme kapacitně plno a malými dětičkami se to tam 
jen hemží. S některými z nich se ke konci srpna rozloučíme a v září se budeme opět těšit na ty nově 
příchozí.

Mateřská škola od září

Od září, v nově vznikající budově pro mateřskou školu, budeme mít rozdělenou školku na čtyři 
oddělení, tak jako doposud, jen s o něco větší kapacitou tříd.

Ale přeci jen bude něco malinko jinak. Vzhledem k zápisům a také dětem, které jimi prošly a 
budou k nám od září nastupovat, se paní ředitelka Monika Machytková rozhodla nechat jedno 
oddělení sestavené pouze z předškoláků, kteří od září příštího roku půjdou do 1. třídy.  Jelikož se 
tato třída skládá také z dětí, kterým byl doporučen odklad, budou pro ně přizpůsobeny denní 
rituály a práce s nimi. Tím samozřejmě nechci říci, že budou zcela odděleny, odloučeni! Všichni 
se budeme společně setkávat. Ráno při příchodu dětí, při procházkách, pobytu na zahrádce, při 
slavnostech a i odpoledne, tak jak jsme doposud byli zvyklí.

Přeji všem krásné prožití léta a načerpání nových sil do příštího školního roku.

          Petra Bradová 
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Loučení s budoucími prvňáčky – výlet a přespání

Poslední školkový rok našich předškoláčků utekl jako voda a my jsme připravily již úplně poslední 
slavnost pro ty naše téměř školáky. Mám pocit, že teprve přišli k nám do školky a už nám budou 
odcházet, krásně připraveni do školy.

Letos jako ostatně každý rok, jsme děti napínaly až do samotného začátku akce. V pátek v podve-
čer se děti staly indiány. Za dunění bubnů djembe a zpěvu indiánských písní jsme zapálili oheň 
míru, aby Velký duch stál na naší straně po celou dobu výpravy. A co bychom to byli za indiány 
a indiánky, kdybychom neměli indiánské čelenky…. Všichni jsme si společně čelenky vyrobili, 
abychom se mohli vydat další den na opravdovou indiánskou výpravu. Indiáni a indiánky zvládli 
svůj první velký úkol (přespání ve školce) statečně a na výbornou. Ráno jsme pak plni sil vyrazili 
vlakem do Hluboček na onu indiánskou výpravu, kde na děti čekala spousta úkolů. Na začátku 
výpravy si indiáni, a nejen ti, zvolili barvy svého kmene a dobrodružství mohlo začít. Cestou jsme 
se naučili poznávat stromy, rostliny či broučky. Ochutnali jsme šťovík, lesní jahody i mátu. Také 
jsme mysleli na zvířátka v lese a rozdělili jsme se s nimi o naše „indiánské zlato“ v podobě kukuřice. 
Jako správní indiáni jsme si také vyrobili lodičky, které jsme posléze pustili po řece, prošli si lanovým 
indiánským městečkem. Všechny bojové úkoly děti zvládly hravě a s lehkostí a úspěšně došly do 
cíle výpravy. 

Den to byl opravdu nabitý a náročný, o to více radosti a zážitků z něj dozajista děti měly.

„Indi, indi, indi, indi, indiáni jdou! Halí, haló, indiáni jdou! My se, my se, my se, my se nebojíme se! 
Halí, haló, nebojíme se!“

        Kateřina Začalová 
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Dopravní výchova

Žáci čtvrté a páté třídy absolvovali v květnu kurz dopravní výchovy dle MDČR na dopravním hřišti 
SEMAFOR v Olomouci. Cílem kurzu bylo získání „Průkazu mladého cyklisty“. Kvůli současné corona 
krizi byl kurz žákům upraven a zkrácen na jedno dopoledne. Skládal se z teoretické části a ze zkouš-
ky z praktické jízdy. Všichni žáci v praktické zkoušce obstáli i za méně příjemných podmínek jako byl 
déšť. Závěrečný test z pravidel provozu na pozemních komunikacích si poté napsali ve škole pod 
vedením třídních učitelek. Všechny žáky chválíme za jejich velkou snahu při jízdě na kole.

           Lenka Bránková

Masožravky a návštěva Rozária

V půlce června jsme se s několika dětmi ze 3.třídy a jejich sourozenci vydali na výstavu masožra-
vých rostlin do Sbírkových skleníků Výstaviště Flóra. Děti si samy po cestě vymyslely pokřik, básničku 
„Masožravky“ a po cestě do parku si zpívaly či recitovaly. Ve skleníku se nám dostalo odborného 

výkladu, dozvěděli jsme se mimo jiné třeba zajíma-
vost, že nejpopulárnější masožravka Dionaea musci-
pula (Mucholapka podivná), známá především svou 
schopností rychlého uzavření pastí při lapení drobné 
kořisti, tak činí pouze dvakrát až třikrát za život. Po 
výstavě jsme si dali zmrzku v parku a přešli do nedale-
kého Rozária. Po dovádění na hřišti a pikniku jsme 
se nakonec přesunuli k vodě. Prvotní návrhy „jenom 
po kolena“ byly za chvíli doslova potopeny, nejdříve 
odvážnými plavci, později téměř všemi dětmi. Přichá-
zivší rodiče tak řešili neočekávanou situaci ohledně 
nedostatku oblečení různě, většinou s úsměvem. 
Poučení na výlety – ať už pro nás nebo pro kamarády, 
náhradní oblečení vždy s sebou…

A jako třešničku na dortu měly děti „náhodné“ setká-
ní s panem třídním učitelem s rodinou.

         
 Pavlína Zadorožná
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REALITA NEBO VIRTUALITA

Nedávno jsem vedla s jedním prvňáčkem zajímavý rozhovor. Dovolím si krátký přepis. 

Ž – žák, V – vychovatelka

Ž: „Nejraději hraju hokej!“  

V: „Myslela jsem, že chodíš na fotbal.“ 

Ž: „To chodím, v úterý a ve čtvrtek.“ 

V: „A kdy hraješ hokej?“ 

Ž: „Doma.“ 

V: „Aha, myslíš venku s kamarády nebo tátou?“

V: “Ne, sám doma na playstationu."

Přesně takhle kouzelný svět za zrcadlem na děti působí. Stává se jejich realitou. Dětský mozek 
nedokáže rozlišit dva světy. Obraz a prožitek jsou základem dětské zkušenosti o tom, jak svět 
funguje. Později se děti učí, že je něco „jenom jako“.  Důraz v předchozí větě je na slůvku učí. 
Zpočátku nám to vlastně jen věří, později si udělají vlastní zkušenost a teprve potom kolem 15 až 
18 roku s tímto faktem dokáží pracovat. 

U hraní on-line hokeje můžeme najít i pozitivní stránku, možná žáček ještě neumí bruslit, ale 
perfektně ovládá hokejová pravidla. Ve mně však vyvstává otázka, jakou zkušenost si odnášejí 
děti, které hrají hry, kde se ubližuje, kde nemohou prožít bolest při pádu a zranění, kde nemusí 
vnímat emoce ostatních, kde vidí karikatury postav zvířat i lidí, kde kreativní myšlení je omezeno 
na mechanické postupy diktované tvůrci hry, kde vlastní omyl nebo pochybení překryjí restarto-
váním herního kola. 

Děti jsou pevnou součástí tohoto světa, ale je na nás dospělých, z jakého úhlu jej budou pozná-
vat a zkoumat. Zda se vydají cestou reálných a možná někdy i bolestivých zkušeností, nebo jim 
umožníme útěk do zdánlivě snadného a dosažitelného prostředí virtuální reality. 

Vážení rodiče, čas prázdnin v sobě nese potenciál kouzla poznávání a nových dobrodružství. 
Ráda bych Vám i dětem popřála ty nejbáječnější reálné zážitky.

        Andrea Smýkalová
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Zážitková výuka ve 4. třídě

Po návratu do škol se čtvrťáci konečně mohli pustit do aktivit, který byly z důvodu distanční výuky 
odloženy. A že jich bylo požehnaně!

Vlastivědné učivo čtvrťáci probírali přímou zkušeností. Uskutečnily se vycházky k řekám protékají-
cím Olomoucí, k hradbám olomoucké pevnosti, k domům se zajímavými domovními znameními, 
do centra města na orloj i na další významné stavby. Vystoupali jsme na terasu hotelu Flora, 
odkud jsme mohli vidět město z ptačí perspektivy a pochopit tak, jak vzniká mapa či plán města. 
V pátek 11. června jsme se zúčastnili naučné hry „Dobrodružná Olomouc“, kterou připravily 
lektorky Vlastivědného muzea v Olomouc.

Neopomenuli jsme však ani přírodopis. 
Během zamračeného úterý 25. května jsme 
vyrazili do Centra ekologických aktivit Sluňá-
kov, kde děti poznaly život obojživelníků. 
V pátek 18. června proběhl také Den zvířat, 
kdy se učebna čtvrté třídy změnila v pořád-
ný zvěřinec. Do konce roku žáky čeká ještě 
výlet do záchranné stanice Pateřín, kde 
budou moci poznat péči o zraněná zvířata.

A aby toho nebylo málo, v květnu 
se děti věnovaly také dopravnímu 
výcviku na hřišti SEMAFOR. Na hřišti 
procvičovaly jízdu na kole, doprav-
ní pravidla a řešení křižovatek, avšak 
výuka dopravních pravidel trvá ještě 
i nadále. Pevně věříme, že výcvik a 
výuka budou zakončeny získáním 
průkazu mladého cyklisty, aby se 
děti o prázdninách mohly bezpečně 
pohybovat v silničním provozu.

    Hana Svobodová
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Nultý ročník 2021

Doba lockdownů a různých zákazů nám letos narušila i plány již 12 Nultého ročníku. K naší velké 
radosti jsme se mohli setkat alespoň čtyřikrát s rodiči budoucích prvňáčků osobně v prostorách 
naší školy a povědět si alespoň nejdůležitější témata budoucího vzdělávávní v naší škole. Atypicky 
budou setkání Nultého ročníku pokračovat ještě několika setkáními po zahájení příštího školní-
ho roku a rodiče také budou mít možnost navštěvovat Waldorfskou školu pro dospělé. Přejeme 
našim budoucím prvňáčkům a jejich rodinám vše dobré a radostný vstup do nové etapy jejich 
života s waldorfskou pedagogikou.

        Bára Protivánková

Waldorfská škola pro dospělé

S novým prostorem v Hejčíně se otevírá skvělá možnost poskytnout rodičům zážitek waldorfského 
vzdělávání na vlastní kůži. Čím dál více si uvědomujeme, jak je zážitek našeho vyučování důležitý 
pro pochopení výukových procesů dětí v naší škole. Od září připravujeme Waldorfskou školu pro 
dospělé a vřele ji doporučujeme všem, kteří si chtějí ujasnit nebo prohloubit povědomí o naší 
pedagogice. Navazujeme na zájem o informace nejen nově příchozích rodin z Nultého ročníku, 
ale i z řad již stávajících rodičů a zájemců z široké veřejnosti. Jste srdečně zváni se stát vědomější 
součástí našeho školního zázemí.

        Bára Protivánková
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Waldorfská škola pro dospělé 
školní rok 2021/2022  

 
Během 10 setkání Vás provedeme výukou a výchovou ve waldorfské mateřské a základní škole. Hlouběji se 
seznámíte s proměnou, kterou si Vaše dítě do 14 let prochází. Prožijete slavnosti a roční nálady. Každé setkání bude 
zaměřeno na jedno věkové období od mateřské školy až po 9. třídu. Celým rokem Vás bude provázet paní Barbara 
Protivánková, která si na setkání dle tématu přizve pedagoga waldorfské školy.  
 
Komu je Waldorfská škola pro rodiče určena: 
Převážně rodičům, kteří se rozhodli, nebo rozhodují své dítě vzdělávat v naší škole, ale i budoucím učitelům, kteří 
zvažují se stát pedagogem ve škole, která respektuje dítě a duchovní rozměr světa. A také i těm, kteří se chtějí 
dozvědět víc o dítěti, výchově a vzdělávání z pohledu waldorfské pedagogiky.  
 
Rozsah: 10 x setkání během školního roku v časovém rozsahu pátek od 17:00 do 20:30 a sobota od 9:00 do 17:00  
 
Místo: v budově nové Waldorfské ZŠ a MŠ Olomouc, ul. Tomkova (číslo bude doplněno po kolaudaci) 
 
Termíny a téma setkání v roce 2021:  
24.-25. 9.(období  MŠ), 22.-23.10. (1. třída), 19.-20.11. (2. třída), 10.-11.12. (3. třída) 
 
Termíny a téma setkání v roce 2022:  
14.-15.1. (4.třída), 11.-12.2. (5.třída), 11.-12.3. (6.třída), 8.- 9.4. (7.třída), 6.-7.5. (8.třída), 3.-4.6. (9.třída) 
 
Lektoři: Barbara Protivánková + pedagog Waldorfské ZŠ a MŠ 
  
Páteční program: 
17:00 -  17:30 umělecká část, lektor: B. Protivánková 
17:30 – 19:00 vývojová fáze dítěte, lektor pedagog Waldorfské ZŠ a MŠ  
19.00 – 19:30 večeře 
19:30 – 20:30 roční nálada, lektor: B. Protivánková 
 
Sobotní program:  
9:00 – 9:30 umělecká část, lektor: B. Protivánková 
9:30 – 11:00 vzdělávací plán pro danou třídu, lektor: pedagog Waldorfské ZŠ a MŠ  
11:00 – 11:30 pauza na kávu 
11: 30 – 13:00 rukodělné činnost dané třídy, lektor: pedagog Waldorfské ZŠ a MŠ 
13:00 – 13:30 oběd 
13:30 – 15:00 principy vzdělávání a výchovy, lektor: B. Protivánková 
15:00 – 15:30 pauza na kávu 
15:30 – 17:00 výchova prostřednictvím slavností, lektor: B. Protivánková 
 
Cena:   Platba za deset setkání: 20 000,-Kč  
             Platba za jedno setkání 2 500,-Kč 
 
Cena zahrnuje lektory, stravu včetně nápojů a materiál ke tvoření. Informace k platbě naleznete v přihlášce. 
 
Přihlásit se můžete na celý školní rok, a nebo na jednotlivé setkání. 
Přihlášky zasílejte na adresu: waldorf@waldorf-olomouc.cz,  minimálně 4 dny před termínem setkání. 
Setkání se bude realizovat při minimálním počtu 10 účastníků, maximální počet je stanoven na 16 účastníků. 
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NAŠE AKTIVITY ZA TENTO ŠKOLNÍ ROK

Jak říká jeden klasik „V těch okamžicích, kdy se nic neděje, se právě děje nejvíc“... Díky pravi-
delným setkáním navzdory okolnostem se nám podařilo například aktualizovat webové stránky, 
namalovat obraz do nové budovy, zorganizovat nedávný bazárek nebo zřídit Fond solidarity, 
kdy jsme společně s vámi rodiči v rámci „Květnové výzvy“ poslali na WIO účet 82.100 Kč, které 
pomohli konkrétním rodinám v náročné situaci. Pro mne osobně bylo velmi cenné pravidelné 
odpolední scházení se s dalšími rodiči a dětmi na Kaprodromu, v zimě u zamrzlého rybníka (kde 
se otužilci prodírali mezi krami) i ve slunečném počasí o pár týdnů později. Děti Kaprodrom 
neomrzel, pokaždé si spokojeně hrály s dalšími kamarády, ať už dováděly na hřišti nebo se projíž-
děly na už „zdomácnělé“ loďce. Někdy došlo i k setkání s učiteli, což bylo radosti na obou 
stranách, vlastně na třech…      

       Pavlína Zadorožná      

OBRAZ „Přání pro Waldorf“

Na loňském WIO setkání k nám přišla myšlenka „Přání pro Waldorf“. Cesta k realizaci byla dlouhá, 
trvala několik měsíců, ujistila nás však o svém důležitém smyslu - vznikl obraz věnovaný nové budově 

školy. Při prvotním nákresu jsme stále diskutova-
ly o hlavních pilířích waldorfské pedagogiky, 
za velké podpory Báry Protivánkové. S radostí 
jsme se sešly a nechaly naše štětce tancovat 
pod vedením malířky Natálie. Obraz vyjadřu-
je waldorfskou vizi a zároveň také ducha naší 
nové budovy, představuje školu jakožto bytost. 
Nechť tento obraz posílí záměr našeho nového 
harmonického prostoru, kam se všichni moc 
těšíme. 

Na obrazu se podílely: Veronika Nezvalová, 
Veronika Ptáčková, Šárka Gajdošová, Pavlína 
Zadorožná.

           Veronika Ptáčková

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


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 12 z 13

ČERVNOVÝ BAZÁREK

Založili jsme Fond Solidarity, kam může kdokoli přispět zasláním libovolné částky na podporu 
vzdělávání dětí z naší waldorfské školy. Vzápětí jsme si kladli otázku -  jak se může angažovat 
co nejvíce lidí a třeba i ti, kteří mají  nanční nedostatek. Považuji za důležité vytvářet příležitosti, 
jak zapojit rodiny a tvořit síť vzájemné pomoci. Každý máme určité zdroje a potenciál, kterými 
můžeme být přínosem. 

Vznikl nápad uspořádat „bene ční“ bazárek, 
který proběhl 15.6. od 15:00 do 18:00 hodin. 
Prostor před Ostrovem pro rodinu se promě-
nil v malé tržiště a tvořivou dílničku. Každý si 
mohl nakoupit již použité, ale funkční věci za 
dobrovolný příspěvek. Součástí bylo malová-
ní na obličej, malování na kamínky a drobné 
občerstvení.  

Bazárek byl hojný díky vám, kteří jste přinesli 
věci na prodej jako oblečení, knihy, nádobí 
aj. a díky vám, kteří jste nakupovali. Strávi-
li jsme příjemné, smysluplné odpoledne a 

přispěli tak společně do Fondu Solidarity a 
to nejen  nanční částkou 2000,- kterou jsme 
prodejem získali. Otevřeli jsme nové cesty 
vzájemné podpory a pomoci, kterou mohou 
zažívat a učit se i naše děti, které se těchto 
aktivit účastní. 

Vážíme si vaší pomoci a spolupráce a těšíme 
se na další společné tvoření. DĚKUJEME.                                                   
       
 Šárka Gajdošová 
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Školu podpořili

WIO Fond Solidarity

Odjakživa žili lidé na celém světě v různých komunitách – znali se, zajímali se o sebe, pomáhali si 
a byli si vědomi toho, že harmonie jednotlivců je provázána s harmonií celku a naopak.

A ne jinak je tomu i dnes. My, rodiče dětí z Waldorfské školy v Olomouci, tvoříme také komuni-
tu, byť si to možná všichni neuvědomujeme. Naše děti ale jednoznačně napříč všemi třídami 
komunitu tvoří a dobře si to uvědomují.

Během událostí posledního roku se několik rodin z naší školy dostalo do vážných a pro ně obtížně 
řešitelných  nančních potíží, kdy nejsou schopni dočasně zaplatit školné. Mohlo by se stát, že 
by jejich dítě – kamarád našich dětí – z tohoto důvodu školu opustilo. K těmto nesnázím nejsme 
lhostejní, a proto se WIO (všichni zástupci naší komunity z jednotlivých tříd) ujala příležitosti pomoct 
a před necelým měsícem založila „ Fond Solidarity“ pro situaci současnou, případně i podobné 
situace budoucí. Naštěstí se vždy někomu daří lépe, někomu méně, mnohdy se v průběhu času 
situace vystřídá, ale jednotlivci na to reagují a tak udržují komunitu pohromadě a v harmonii.                                                                                                                                        
                                              

           Pavel Dvorský 
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