
Zpráva o činnosti Rodinného centra Poupátko v roce 2012/2013 
 

 
Poupátko provázely tento školní rok výrazné změny. V listopadu 2012 muselo být 

přestěhováno v rámci družiny přímo do prostor školy, neboť bývalé stanoviště již neodpovídalo 
hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Od té doby se Poupátko scházelo v přízemí 
Waldorfské školy Příbram v prostorách za družinou, a to i nadále v úterý a ve čtvrtek.  

Setkání začíná vždy v 9.30 hod a maminky s dětmi odchází po skončení aktivit kolem 12.00 
hod.   

 
Dobrovolný příspěvek zůstává 60,- Kč za setkání.  
 
Rok 2013 přinesl s sebou i změnu ve vedení. Z řady maminek se přidaly dvě nové tety, 

Kateřina Mertlíková a Michaela Klímková.  Také se v tomto roce Poupátko potýkalo s menší 
docházkou v porovnání s roky minulými. Mnoho dětí začalo chodit do školky a nové maminky 
s dětmi se neobjevovaly. Poupátko navštěvovaly v roce 2013 v průměru 4 maminky se svými 
dětmi. 

 
Pravidelná setkání stále umožňují dětem rozvíjet své pohybové, řečové, sociální a další 

schopnosti při rytmických hrách a písních, které jsou vybírány na základě poznatků waldorfské 
pedagogiky pro nejrannější dětský věk a které korespondují s právě probíhajícím ročním 
obdobím. Dostatečný důraz je kladen na volnou hru dětí. Střídání řízené činnosti s volnou hrou 
zachovává svůj neměnný rytmus. V době volné hry dětí, přichází prostor pro zaměstnání 
maminek, pokud jim okolnosti dovolí. Pro maminky jsou připravovány ruční práce 
z různorodých materiálů, při kterých si maminky vyzkouší a „ochutnají“ činnosti se kterými se 
děti později mohou setkat ve WMŠ. Jedná se např. o tyto činnosti: modelování včelím voskem, 
výroba lucerniček pro slavnost u příležitosti svátku sv. Martina nebo výroba nejrůznějších 
průsvitů a ozdob. 

 
Poupátko se, jako již tradičně, zúčastnilo prodeje svých výrobků na Vánočním a 

Velikonočním jarmarku pořádaným Společností Waldorfské školy Příbram. A v říjnu 2012 pak 
nově i na „Waldenu“. Hračky vyrobené maminkami na jarmarcích mívají veliký úspěch a jsou 
vyhledávaným artiklem.  

 
Na Svaté Hoře jsme se s Poupátkem vzhledem k letošní dlouhé zimě začaly scházet až ke 

konci června, zato pro zájem maminek probíhalo Poupátko i v době prázdnin, po celý červenec a 
teprve druhý týden v srpnu jsme se s maminkami rozloučily a vyhlásily Poupátku prázdniny. 

 
Další setkání v Poupátku připadá na měsíc září. Doufáme, že se sejdeme v hojném počtu a že 

přibudou i nové maminky s dětmi, aby naše společná práce měla stále smysl. 
 
Během roku 2013 by se nové tety měly zúčastnit veřejného Semináře pro maminky s malými 

dětmi organizovaného Kruhem mateřských center pracujících na principech waldorfské 
pedagogiky (listopad 2013) a dalších možných setkání při Asociaci českých waldorfských 
mateřských škol.  

 
  Za Rodinné centrum Poupátko vytvořily Eva Ostřížková a Kateřina Mertlíková. 


