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1.

Charakteristika školy

Rozhodnutím MŠMT se škola s účinností od 1. 9. 2000 zařazuje do sítě škol,
předškolních a školských zařízení s názvem Waldorfská škola Příbram – Základní škola,
Gymnázium a Střední odborné učiliště Příbram, Hornická 327 a s identifikátorem zařízení 610
451 251.
Škola zahájila svoji činnost 1. 9. 1991. Právním subjektem, který zřídilo město, je od
1. 7. 1992. IČO: 42731259.
Do sítě škol, předškolních a školských zařízení byla zařazena ŠÚ Příbram dne 1. 1.
1997 pod identifikačním číslem: 114 002 754.
Právní forma: příspěvková organizace IČO 427 31259
Zřizovatel: Město Příbram, právní forma: obec, IČO 00 243 132, Tyršova 108, 261 01
Příbram I.
Škola sdružuje:
1. Základní školu
2. Gymnázium
3. Střední odborné učiliště
4. Školní jídelnu
5. Školní družinu a školní klub

IZO: 110 451 261
IZO: 110 451 279
IZO: 110 451 287
IZO: 110 451 295
IZO: 110 451 309

Na začátku školního roku 2008/2009 měla škola 9 tříd (1. – 9. ročník) ZŠ s celkovým
počtem 161 žáků, z toho 1.stupeň navštěvovalo 89 žáků a 4 třídy středního stupně (1. - 4.
ročník) s celkovým počtem 80 žáků. Celkem tedy 241 žáků.
Pro žáky 1. – 3. třídy bylo zajištěno v době mimo vyučování jedno oddělení školní
družiny.
Škola má vlastní školní kuchyni a jídelnu, kde se stravuje cca 160 strávníků.
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2.

Školská rada

Posláním školské rady je vykonávat funkci samosprávy a veřejné kontroly školy ve
smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon).
Členové školské rady
Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem:
MUDr. Ivan Šedivý, místostarosta
Mgr. Jan Zapach, odbor školství MÚ Příbram

Členové rady školy z řad rodičů:
Ing. Aleš Steiner

Členové rady školy z řad učitelů:

Ing. Dáša Berková

Bc. Jitka Zemánková

Členové rady školy z řad žáků:

Radim Koreš, žák 4. ročníku střední školy

Školská rada Waldorfské školy Příbram se na svém zasedání dne 14.04.2009
seznámila se školním vzdělávacím programem Waldorfské školy Příbram a souhlasí s jeho
zněním a realizací.

Kontakt: Městský úřad Příbram, Tyršova 108, Příbram I, 261 01
Waldorfská škola, Hornická 327, Příbram II, 261 01

-4-

3.

Materiálně-technické zabezpečení školy

Škola je umístěna v bývalé mateřské školce a postupnými úpravami se její vnitřní
uspořádání uzpůsobovalo potřebám školy. V prosinci r. 2001 byla dokončena rekonstrukce a
dostavba pavilonu č. 1. Tím byl počet učeben rozšířen o další čtyři + přednáškovou prostoru a
loutkohereckou scénu.
V listopadu 2003 byla dokončena dostavba školy. Škola získala řadu odborných
pracoven vč. tělocvičny, zázemí pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance školy.
V roce 2005 získala škola prostory v Dlouhé ul., v přízemí budovy bývalé 2.ZŠ pro
praktickou i teoretickou výuku oboru – umělecký truhlář a řezbář, krejčí a teoretickou
přípravu oboru umělecký kovář a zámečník, ale i pro praktickou výuku dřevořezby, ručních
prací ostatních žáků školy dle učebního plánu školy.
Ve školním roce 2008/2009 byli žáci školy rozřazeni do 13 tříd. Na I. stupni bylo 5
tříd, na II. stupni 4 třídy, na III. stupni třídy 4.
Z kapacitních důvodů byla obsazena odborná učebna hudební výchovy a to 10.třídou.
Výuka chemie, fyziky, informatiky probíhala v odborných učebnách.
Žákovský nábytek postupně prochází obměnou, aby splnil veškeré nároky na
psychohygienu žáků při vyučování. Vyměnit nábytek zbývá v místnosti školní družiny.
Školní zahrada je využívána nejen k výuce, ale i jako odpočinková zóna školy –
venkovní herna školní družiny. Součástí školní zahrady je i pískové hřiště vhodné zejména na
míčové a pohybové hry.
Školní tělocvična je udržována ve výborném stavu, před zahájením školního roku byla
provedena revize tělocvičného nářadí a zařízení tělocvičny.
Pavilon č. 1 – 4 třídy
6 kabinetů
1 chemická laboratoř
1 učebna informatiky
1 přednáškový sál
4 žákovské šatny
1 sklad pomůcek
1 loutkové divadlo
1 sociální zařízení na každém podlaží
1 plynová kotelna
Pavilon č. 2 - 6 tříd
6 kabinetů
6 žákovských šaten
1 sociální zařízení na každém podlaží
1 plynová kotelna
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Pavilon č. 3 - 1 kuchyň + kancelář vedoucí kuchyně
1 jídelna + výdejna jídla
1 sborovna
1 kancelář
1 archiv
2 sociální zařízení
1 ředitelna
1 zástupce ředitele
3 kabinety
1 ateliér
1 tělocvična (divadlo)
3 třídy
1 knihovna

Pavilon č. 4 - školní družina

Detašovaná pracoviště
Pavilon č. 5 (Příbram II, Dlouhá ulice):
3 odborné pracovny - umělecký truhlář + dřevořezba
2 odborné pracovny - krejčí
1 odborná pracovna - umělecký kovář (teoretická příprava)
1 strojní dílna
Pavilon č. 6 (místo praktického výcviku, pronajaté Odborným učilištěm a
Praktickou školou, Příbram IV, Pod Šachtami 335)
1 kovárna
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4.

Přehled učebních plánů

Základní škola:
Od školního roku 2007/2008 (v 1. a 6. ročníku) postupně zavádíme výuku podle
Školního vzdělávacího programu Waldorfské školy Příbram, který je zpracován podle
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
V ročníku 3.,4.,8. dobíhá Vzdělávací program Waldorfské školy Příbram, č. j.: 25
589/2003-22.

Střední škola:
Studijní obory: 79-41-K/407 Gymnázium – čtyřletý studijní cyklus
zaměření gymnázia – estetickovýchovné předměty

Učební obory: 82-51-H/006 Umělecký truhlář
82-51-H/001 Umělecký kovář a zámečník
31-58-H/001 Krejčí
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5. Personální zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci :
Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole celkem 34 pedagogických pracovníků,
z toho :
13 třídních učitelů
16 odborných učitelů (včetně ředitele školy a zástupkyně)
5 mistrů odborného výcviku
3 vychovatelky ŠD
dále:
1 školní psycholog
1 asistent pedagoga
1 eurytmistka
Kvalifikace :
plně kvalifikovaní-27 učitelů
dálkově studující VŠ - 7
waldorfské vzdělání – semináře – absolvoval 1 mistr odborného
výcviku

Na mateřské dovolené jsou 4 učitelky.
Funkce na škole:
Ředitel školy:
Mgr. Rostislav Riško, ve funkci od r. 1991
kvalifikace: PedF v Plzni, obor Rj - Tv
3 leté specializační studium waldorfské pedagogiky
pedag.praxe: 38 let
Statutární zástupce:
Mgr. Jarmila Obermayerová, ve funkci od r. 2000
kvalifikace : PedF JU Č. Budějovice – Vv
pedagogická praxe: 14 let
Zástupce pro ekonomiku:
Mgr. Martin Janošťák
kvalifikace: VOŠ–psychagogika, FF UK-pedagogika
Výchovný poradce:
Mgr. Kopecký Pavel, ve funkci od r. 2008
kvalifikace: PřF UK - Bi + Z pro 3. stupeň
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Praxe pedagogických pracovníků:
začínající od 2 do 5 let 5-10 let
11- 15 let 16- 20 let 21- 25 let 26-30let nad 30 let
4
8
8
0
2
1
7
4

Nepedagogičtí pracovníci :
Ve školním roce 2008/09 pracovalo na škole celkem 11 správních zaměstnanců na
plný i částečný úvazek.
•
•
•
•
•
•

hospodářka a ekonomka školy
vedoucí školní jídelny
3 kuchařky
školnice
údržbář
3 pracovnice úklidu na plný úvazek
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6. Zápis k povinné školní docházce a výsledky přijímacího řízení
Zápisu do 1.třídy se zúčastnilo 21 žáků, z nichž 4 mají odklad povinné školní
docházky.
Z počtu 17 žáků 9. tř. Waldorfské školy Příbram se hlásilo k přijímacím zkouškám na
střední školy s maturitou 10 žáků a uspělo jich 10. Zbývajících 7 uspělo na středních
odborných školách-učilištích.

STŘEDNÍ ŠKOLY S MATURITOU

Gymnázium
Obchodní akademie
Střední odborné školy
CELKEM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Celkem nepřijatých žáků

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY

Střední odborná učiliště
CELKEM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Celkem nepřijatých žáků

PŘIJATÍ ŽÁCI

5
2
3
10
0

PŘIJATÍ ŽÁCI

7
7
0
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7.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Základní údaje:
Třída

Počet žáků

Třídní učitel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

13
16
16
22
22
13
23
18
18
22
20
22
16

Bc. Sosnovcová Lenka
Bc. Zemánková Jitka
Romanutti Jitka
Mgr. Janošťák Martin
Mgr. Nusl Robert
Mgr. Kalousková Ivana
Ostřížek Kristian
Bc. Mácha Slavomír
Mgr. Vernerová Markéta
Mgr. Kopecký Pavel
Mgr. Hájek Pavel
Mgr. Vančatová Jana
Ing. Berková Dagmar

Údaje o integrovaných žácích
Ve školním roce 2008/2009 byli statisticky vykazováni 3 integrovaní žáci, tj. žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami. Ti byli vyučováni podle vypracovaných individuálních
vzdělávacích plánů, průběžně konzultovaných s rodiči těchto žáků a PPP Příbram.
Snahou pedagogů školy je vytvářet příznivé klima pro postupnou kompenzaci
jednotlivých specifických poruch učení a chování.
Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy
Výchovně - vzdělávací proces probíhal podle všech vyhlášek Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy v platném znění. Vyučování začínalo první hodinou v 8:00 hodin, škola byla vždy
otvírána 20 minut před zahájením první vyučovací hodiny. Žáci prvního stupně základní školy měli
dopoledne nejvýše 5 vyučovacích hodin, žáci druhého a třetího stupně 6 vyučovacích hodin. Výuka
plavání byla organizována ve dvou po sobě jdoucích ročnících na prvním stupni základní školy ve
2., 3. a 4. třídě v měsících září – listopad s časovou dotací 9 lekcí.
Zvýšená pozornost byla věnována v průběhu celého školního roku bezpečnosti a ochraně
zdraví žáků ve škole i při akcích mimo školu.
Vyučovací formy a metody
Díky epochovému vyučování se můžeme odklonit od klasického frontálního vyučování a stále
více pedagogů používá modernější formy a metody výuky jako jsou skupinová výuka, kooperativní
učení, brainstorming, kritické myšlení.
Motivace žáků
Žáci školy jsou motivováni k maximálnímu snažení především laskavým, tolerantním, ale
důsledným přístupem všech vyučujících a pedagogů k nim.
Motivace je založena na snaze ubezpečit žáky, že to, co se učí, uplatní v budoucích letech. Ať
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už získané znalosti uplatní při dalším studiu na střední škole v přípravě na svoji profesi nebo dál
v profesi samotné.
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8. Prevence sociálně patologických jevů
V této oblasti se především projevují silné stránky waldorfské pedagogiky. Pojetí
sociálního cítění a spolupráce převažuje nad snahou o výkon za každou cenu. Také prostředí
menší školy, kde se žáci a učitelé velmi dobře znají, neumožňuje delší dobu skrývat počínající
šikanu. Když se přece jen v některých případech začne projevovat, je s konkrétním případem
okamžitě odpovědnými pracovníky zahájena účinná náprava a s jednotlivcem i s třídním
kolektivem se ve spojení s odbornými pracovišti se hledá pozitivní řešení vzniklé situace.
K tomu slouží i minimální preventivní program, který pedagogům usnadňuje včasné
rozeznání patologických jevů.
6.,7., 8., 9. třída spolupracovala s K-centrem Příbram, 4x ročně se třídy zúčastnily
programu 3P.
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9. Aktivity související s výchovně - vzdělávací činností
Na škole působila řada kroužků:
-

dětský pěvecký sbor
loutkoherecký (3 oddělení)
výtvarný
jezdecký
sportovní

Kristian Ostřížek
p. Lažanský
ak. malíř Ivan Bukovský
Jana Štěrbová
Jitka Zemánková

Loutkoherecké soubory vystupovaly na jediné stálé scéně loutkového divadla
v Příbrami – v prostorách waldorfské školy.
Dětský sbor, školní orchestr a loutkoherci vystoupili v řadě kulturních akcí města. Jak
již bývá tradicí, zahajoval dětský sbor adventní čas na náměstí T.G.M. v Příbrami. Naši
učitelé a žáci se aktivně zúčastnili Tříkrálového průvodu a zahájení tradiční sbírky pro
potřebné.
Žáci naší školy se již pravidelně zúčastňují s ukázkami starých řemesel při
každoročních tradičních trzích, které město pořádá dvakrát do roka (umělečtí truhláři, kováři a
krejčí).
Škola se dále zúčastnila sbírek ve prospěch postižených nebo sociálně potřebných
(Světluška, Srdíčkový den…)
Partnerskými školami i nadále zůstávají waldorfské školy ze Švédska (Stockholm a
Lund), Bexbach (Německo), Nijmegen (Holandsko), Dornach (Švýcarsko) a Kvistgaardu
(Dánsko).
Škola organizuje každoročně řezbářské sympózium v prostorách školy pokaždé
s jiným výtvarným tématem. Naposledy to bylo téma „Světlo a tma“ ve spolupráci se
sdružením slabozrakých a nevidomých spojené s následnou „hmatovou“ výstavou.
Další akce, které se odehrály ve spolupráci s Waldorfskou školou Příbram:
26. 9. Michaelská slavnost – Sv. Hora
24. 10. Měsíční slavnost
12. 11. Sv. Martin
1. 12. Vánoční jarmark
6. 12. Mikulášská besídka
19. 12. Výstava betlémů-Zámeček
20. 12. Vánoční slavnost
28. 02. Slavnostní otevření koncertního a divadelního sálu Waldorfské školy
04.-9.3. Lyžařský výcvik 6. a 10. třídy
13.-15. 3. Seminář s Regulou Schmid
03. 04. Jarní měsíční slavnost
12. 05. Kamenosochařské sympozium
24. 05. Ukázka dravců
03. 05. Výlet – MDD
15. 05. Předání maturitních vysvědčení
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15. 05. Olympiáda 5. tříd českých waldorfských škol
12. 06. Divadelní představení 4. třídy
18. 06. Přírodovědná vycházka
23. 06. Vzpomínka na generála Heliadora Píku
Ekostopa 2009
05. 08. Ploučnice – letní tábor
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10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Každý rok se zúčastňují naši učitelé pravidelných učitelských seminářů
organizovaných Asociací waldorfských škol ČR určených pro třídní a odborné učitele, ale i
řady dalších kurzů, které se zabývají waldorfskou pedagogikou v širším kontextu s lidskou
kulturou a kulturním dědictvím. Školu pravidelně několikrát do roka navštěvují odborní
mentoři ze zahraničí a to jak pro základní tak i pro střední stupeň školy, kteří během
týdenního či víkendového pobytu přednáší, hospitují a napomáhají odbornému růstu
jednotlivých učitelů i celé školy (Roland Steinemann, Ute Blankenburg, Malte Schuchhardt,
Regula Schmid, Johana Roth…).
Škola organizuje v rámci Asociace waldorfských škol i celonárodní či mezinárodní
setkávání waldorfských škol a učitelů zabývajících se nad dalším rozvojem a zkvalitněním
waldorfského rozvoje u nás.
Jeden z pedagogů se zúčastnil Studia k výkonu specializovaných činností – tvorba
následná koordinace školních vzdělávacích programů.
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11. Společnost Waldorfské školy Příbram
V současné době se snaží členové z řad rodičů Společnosti Waldorfské školy Příbram,
která tradičně organizuje vánoční a jarní jarmark, koncerty a měsíční slavnosti školy,
spolupracuje a navazuje kontakty s mentory v zahraničí, začít vést dialog s kolegiem školy o
dalším směřování školy a zefektivnění součinnosti Společnosti Waldorfské školy Příbram a
kolegia.
Společnost Waldorfské školy navázala aktivní spolupráci s učiteli při přípravě projektu
Akademie managementu úspěchu na bázi odborných skupin.
Společnost Waldorfské školy organizuje přednášky pro učitele, rodiče i širokou
veřejnost.
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12. Střední stupeň
V roce 2008/2009 na středním stupni Waldorfské školy Příbram studovalo 82 žáků.
Na příští školní rok 2009/2010 do dalšího ročníku středního stupně Waldorfské školy
Příbram bylo přijato 22 žáků, z toho 12 na gymnázium a 10 do učebních oborů.
Maturitní ročník v řádném termínu úspěšně ukončilo 15 žáků, jeden žák maturitní
zkoušku složil v září.
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13. Hospodaření školy
Výsledek hospodaření k datu 31.12.2008
Organizace WALDORFSKÁ ŠKOLA

VÝNOSY
Č.účtu/ukazatel

(

Rozpočet
rok 2008

602 tržby z
prodeje služ
644 úroky
648 zúčtování
fondů
649 jiné ost.
výnosy
651 tržby z prod.
.. maj.
vlastní výnosy
celkem
691 dotace - MÚ
provoz

dotace ostatní
dotace celkem
výnosy celkem
hospodářský
výsledek

%
plnění

KÚ dotace

96

703951,63

410,00

407,11

99

407,11

330335,67

330335,67

100

330335,67

728000,00

765697

105

714027

20000,00

20000

100

20000

1 808 745,67

1 820 391,41

101

1 768 721,41

2 653 982,00

2 653 982,00

100

2 653 982,00

68 000,00

68 000,00

100

68 000,00

11 014 277,00

11 014 277,00

100

11 014 77,00

38 385,33

38 385,33

100

38 385,33

13 774 644,33

13 774 644,33

100

2 721 982,00 11 052 62,33

0,00

15 583 390,00

15 595 035,74

100

4 490 703,41 11 052 62,33

51 670,00

0

555,33

555,33

0

0

0

0

0

Vypracovala : Hošková
Ludmila

51670

0,00

Mgr. Rostislav Riško, ředitel
školy

období: leden - prosinec 2008
čistící prostředky

34654,60

tiskopisy

6865,40

kancelářské potřeby

62817,73

knihy

93747,50

nákup pro ŠJ

6348,70

školní nábytek,spotřebiče

5389,00

nákup pro střední školu

20904,50

kulturní grant

27514,00

ostatní

199807,07

spotřeba materiálu

1333,00
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51 670,00

Příbram, 30.1.2009

Komentář k výsledku hospodaření - Waldorfská škola

5012

VHČ

703951,63

dotace investiční

5011

v Kč )

730000,00

MÚ ostatní
KÚ mzdy, ostatní

Skutečnost
celkem

Ze skutečnosti
celkem
MÚ provoz

458048,50

0

školní potřeby pro 1.třídu

2600,00

kabinety + knihovna

100478,60

střední stupeň

104411,60

5013

potraviny

5015

spotřeba materiálu VHČ

5021

elektrická energie

488159,50

voda

133646,30

plyn

413358,28

teplo + TUV

196021,00

5025

5111

elektrická energie VHČ

682101,63

682101,63

4150,00

4150,00

1248711,73

1231185,08

17545,00

voda VHČ

2494,00

plyn VHČ

11017,00

31056,00

1262241,08
512752,67

opravy a údržba MěÚ

373998,67

oprava podlahy

138754,00

512752,67

5121

cestovné MěÚ

18029,67

18029,67

5122

cestovné KÚ

480,00

480,00

18509,67

5131

náklady na reprezentaci

2387,00

2387,00

2387,00

5181

ostatní služby MěÚ

34314,80

LVVZ, ŠVP

425681,50

zpracování mezd

61880,00

revize a kontroly

76414,33

spoje

111517,65

nájemné

52902,00

technické služby

13883,60

stočné

10849,20

kurzovné bez akreditací

1420,00

poštovné

12665,45

nájem kopírky

55834,80

doplňky zákonů,software

30625,00

Nájem počítačů+projektoru

5182

198313,00

praní prádla

22872,50

řezbářský grant

43012,00

pojištění

24815,00

Ostraha objektu

14280,00

servis PC

18009,00

1209289,83

Ostatní služby KÚ
DVPP

26476,00

grant Dánsko

18617,33

grant KÚ

10000,00

55093,33

5185

Ostatní služby VHČ

16464,00

16464,00

1280847,16

5212

mzdové náklady

7933053,00

7933053,00

7892135,00

OON

31150,00

OON - ADRA ( cizí zdroj )

9768,00
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5242

zákonné sociální pojištění

2051960,00

zákonné zdravotní pojištění

716379,00

2768339,00

2768339,00

5252

Ostatní sociální pojištění

33147,70

33147,70

33147,70

5272

základní příděl do FKSP

157842,70

157842,70

157842,70

5281

Ostatní sociální náklady Mú

5282

Ostatní sociální náklady Kú

7234,70

7234,70

5421

Pokuty a penále

0,00

0,00

5491

ostatní náklady MěÚ

19469,00

koks

16434,50

poplatky v bance

17417,00

noviny, časopisy

550,00

53870,50

5492

Ostatní náklady KÚ

295,00

295,00

54165,50

5511

Odpisy nehm.a hmot. Majetku
celkem

315248,50
15594480,41

315248,50
15594480,41

315248,50
15594480,41

6021

Tržby z prodeje a služeb-ŠD

21850,00

21850,00

6023

Tržby z prodeje

682101,63

682101,63

703951,63

6441

úroky

407,11

407,11

407,11

6481

Zúčtování fondů

330335,67

330335,67

330335,67

6491

Ostatní výnosy

7234,70

43222,00

LVZ.ŠVP

370250,00

kopírování

59177,00

školní potřeby

59950,50

knihy

17453,50

nájemné

24750,00

tiskopisy

470,00

telefony
náhrada škody

138754,00

poplatky - mobil

714027,00

6495

Ostatní výnosy - VHČ

51670,00

51670,00

765697,00

6511

Tržby z prodeje dl.nehm.a hm.m

20000,00

20000,00

20000,00

6911

Provozní dotace

6912

2653982,00

Jiné dotace MÚ-kult.grant

25000,00

Ostatní dotace - grant řezbáři

43000,00

Provozní dotace

2721982,00

10940277,00

Ostatní dotace účelová

74000,00

Ostatní dotace KÚ-grant

10000,00

Jiné dotace - dar ADRA

9768,00

grant Dánsko
celkem

Mgr. Rostislav Riško, ředitel školy
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18617,33

11052662,33

13774644,33

15595035,74

15595035,74

15595035,74

14. Údaje o výsledcích činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena kontrola ČŠI.

V Příbrami dne 17. 11. 2009

Tato výroční zpráva byla projednána na poradě pracovníků školy dne 19. 11. 2009
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Přílohy:
Michaelská slavnost – Sv. Hora
Na svátek svatého Michaela, se první a druhá třída vydala na Svatou Horu na svou
zkoušku odvahy. Již předešlý týden se na
Svaté Hoře kouřilo, jakoby se na ní usadil
drak, kterého Michael před dávnými časy
srazil v nelítostném souboji na zem…Plni
očekávání jsme tedy vyrazili po andělských
zlatých stopách až ne místo, kde měl každý z
prvňáčků a druháků prokázat svou statečnostdojít až na místo, kde se v hustém křoví snad
tento drak schovával…Věřte nebo ne, většina
z nich se sama vydala složit tuto zkoušku, jen
někteří raději chytli svého patrona z osmé či
deváté třídy za ruku a v jeho posilujícím
doprovodu nakonec získali odměnu za
statečnost-michaelské jablíčko.

Projektový týden prvního ročníku na Fořtu-2008

Jarní měsíční slavnost

Loutkoherci se divákům děkují

Diváci pozorně sledují, co se děje na scéně
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Kamenosochařské sympozium
Příbramská Waldorfská škola uspořádala o uplynulém víkendu kamenosochařské
sympozium. Devět začátečníků si tak mohlo na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je vtisknout
kusu pískovce svou představu.

Setkání zorganizoval Josef Lánský: "Ta myšlenka se zrodila předloni, když jsme se
vraceli ze Šumavy, kde pořádáme týdenní kamenosochání pro lidi s postižením. Řekl jsem si,
byla by škoda neudělat to tady v Příbrami - pro školu i pro lidi, pro veřejnost. Ta práce je
úžasná v té různosti - tak jako je letošním mottem "Každý člověk je jedinečný", takže jsme to
mohli prožít plnými doušky."Rozhodně to ale není tak, že by každý účastník dostal do ruky
kus pískovce, majzlík, palici a pustil se do práce. Na Waldorfské škole má všechno svou
vnitřní rovinu. Danielu Pleskačovi z Hluboše za tři dny vyrostla pod rukama jakási veliká
ulita: "Mně se líbí kámen, ten živel, ta tvrdost - a tak jsem k tomu zpočátku i přistupoval, že to
byl spíš zápas, že jsem do toho hodně bušil. Je to krásný materiál, líbí se mi ta jeho struktura,
a tak je i to moje první dílo takové syrové, hodně kamenné, řekl bych. Mimochodem - Daniel
je profesí programátor...
Luboš Pech z Bohutína je fotograf, a tak měl trochu problémy pracovat s
trojrozměrným prostorem ..."Je to rozhodně příjemné, je to příjemný materiál, byl na to
dostatek času, že jsem se mohl věnovat jenom tomu. Do toho prostoru jsem se musel trošku
probojovat, naučit se, ale šlo to."
To na Renatě Košařové bylo vidět, že zpracování plastik něco ví: "Dělám to
dennodenně, ale s kamenem nemám žádnou zkušenost a chtěla jsem už dlouho se s tím
kamenem seznámit. A ještě mám jednu touhu a tou je dřevo. Renata pracuje s postiženými a
má na starosti především keramiku - to je ale přece jenom jiná práce. "Když dělám s hlínou,
materiál přidávám. Tohle je obráceně, že se z té masy materiál ubírá. Zpočátku, ty hrubší
práce, to je takové skoro jako odreagování - kdyby byl člověk naštvaný, ty hrubší práce si
udělat - ale když se jde do těch detailů, musí se opatrně, protože i ten kámen se odloupne.
A právě to se stalo Vojtovi Berkovi. Původně měla jít přes kámen ruka, ale stačilo
jedno klepnutí, pár prstů upadlo a nezbylo než hledat jiný tvar: "Je to takové hodně
impulzivní, že člověk musí hodně reagovat, co ten kámen chce. Jak tam jsou ty různé
prasklinky. Člověk se musí zpočátku hodně snažit z toho něco vytvarovat a je to práce těžká,
a potom musí velice jemně dodělávat tvary, protože jinak to může upadnout - jak se mi to
stalo. Ale zase vznikne něco úplně jiného, ale na druhou stranu: jak se mi nepovedl ten první
záměr, ten druhý také nebyl rozhodně špatný.
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To Lenka Vybíralová k materiálu přistupovala s mnohem větším ostychem: "Přineslo
mi to poznání v tom, že nemám vnitřně ještě tolik odvahy k tomu radikálně přeměnit ten
kámen, ale třeba příští ročník mne pustí dál, že to přijde, že se nebudu bát přeměnit něco k
obrazu svému. Teď jsem jen tak jemně kámen upravila, že to nebyla taková proměna."
Pokud máte chuť zkusit si práci s kamenem také, určitě si udělejte na příští rok touto
dobu čas. Budete vítáni.

Předání maturitních vysvědčení
16. května 2009 bylo studentům 13. třídy (tedy všem kromě jednoho studenta, kterého
zakončení ročníku a maturita teprve čeká) předáno závěrečné vysvědčení a pak už je
čekal „svatý týden“ a 25. - 26. května maturitní zkouška.
Všichni byli poněkud rozechvělí, ale statečně k
maturitě nastoupili a všichni bez výjimky ji i
složili. Z patnácti studentů jich 11 prospělo a 4
prospěli s vyznamenáním (z toho byly jednou
samé výborné).

Ve čtvrtek 28. 5. pak proběhlo slavnostní
předání
maturitních
vysvědčení.
Všem
studentům, kteří už vlastně nejsou studenty naší
školy, srdečně blahopřejeme a přejeme jim ještě
hodně takových úspěchů. Doufáme, že na WŠ v Příbrami budou rádi vzpomínat a občas ji i
navštěvovat.
Dagmar Berková, třídní učitelka 13. třídy
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Olympiáda 5. tříd českých waldorfských škol
Ve dnech 15. a 16. května se Waldorfská škola Příbram proměnila v dějiště
olympijských her, jež se každoročně konají pro páté třídy waldorfských škol po celém světě.
Olympiáda pořádaná v dávném duchu starých řeckých her je jakýmsi
vyvrcholením motivu, který se jako Ariadnina nit táhne celým pátým
ročníkem-řecké historie. Ve své podstatě mají ukázat to nejvíce
harmonické, čím se člověk může stát a o co by měl neustále usilovattělesná, duševní a duchovní vyvážená zralost člověka, kalokagáthia.
Ve svém zápolení k poctě Diově se borkyně a borci jednotlivých
řeckých městských států snažili prokázat tuto harmonii ve cvičení
tělesných, jakými jsou běh, vrh, zápas, skok, tak též ve zkouškách
duchovních uměním recitace a v neposlední řadě potěšit svým
divadelním výstupem duše všech diváků. Letos se do Příbrami sjelo
něco kolem 160 žáků spolu se svými třídními učiteli a doprovodem z
deseti waldorfských škol z celé české republiky. Po ubytování v
prostorách školy a po slavnostním přivítání v divadelním sále pak
každá škola předvedla krátký divadelní kus, který si předem pečlivě
připravila. Motivy se staly staré řecké báje či úseky z Odysseovy
cesty. Představení všech škol byla na vysoké umělecké úrovni,
doprovázena hudbou, recitací a podbarvena vlastnoručně vyrobenými
kulisami a garderobou, jež dotvářely patřičnou atmosféru. Poté se
žáci škol rozdělili dle skupin do jednotlivých starořeckých městských
států
a
šli
načerpat
sil
do
dalšího
dne.
Ačkoli páteční ráno nevypadalo pro sport příliš příznivě, odvážně
jsme vykročili na stadion pod Svatou Horou, abychom se celé
dopoledne a část odpoledne věnovali olympijským disciplínámskoku, zápasu, vrhu, sprintu, štafetě, maratónu a umění řečnictví. Před zahájením promluvil k
olympijskému shromáždění pan starosta oděný ve starořecký oděv, poté zazněla olympijská
hymna, slib čestnosti, vzplál nehasnoucí olympijský oheň a jednotlivé městské státy se vydaly
prokázat svůj um.
Po chutném obědě ve škole byly dokončeny některé z
disciplín a vyhlášeni vítězi, kteří byli odměněni vavřínovými věnci.
Poté se školy vydaly na cestu do svých měst.
Bylo velice potěšující vidět radost na tvářích všech účastníků, která
byla organizátorům největší odměnou.
Kolegium učitelů WŠ Příbram děkuje všem, kteří se na
olympijských hrách jakýmkoli způsobem podíleli, zvláštní dík patří
Pavlu Dvořákovi, který se i přes nepřízeň různých situací chopil
iniciativně hlavního organizátorství.
Příští rok se budou olympijské hry konat v Písku.
Kristian Ostřížek
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Vzpomínka na generála Heliadora Píku

Dne 23. června 2009 se ve výstavní místnosti Muzea 3. odboje v Příbrami uskutečnil
pietní akt k uctění památky 60. výročí úmrtí – popravy – generála Heliadora Píky. Tuto akci
uspořádala Územní rada VSR společně s Konfederací politických vězňů. Účinnou pomoc
poskytlo město Příbram, velitelství 13. dělostřelecké brigády
Jince, Hornické muzeum Příbram, spolek Prokop, Klub
vojenské historie a ředitelství Waldorfské školy Příbram.

Státní hymnu zazpíval početný dětský soubor
Waldorfské školy. Poté přednesl hlavní projev předseda ÚzO
Příbram a následovala prohlídka Muzea 3. odboje,
doprovázená soudobými písněmi uvedeného studentského
souboru. Pietního aktu se účastnila sestřenice generála Píky –
paní Zdeňka Šnobrová s vnučkou. Plukovník Ţák a armádní generál Jiří Šedivý oběma předali
kytici květů. U pamětní tryzny stáli čestnou stráž vojáci u posádky Jince. Mezi hosty byli
starostové obcí a představitelé různých korporací města.
Následovala prohlídka výstavy krystalů v Hornickém
muzeu na Březových Horách. Se zajímavým slovním
doprovodem nás provázel ředitel Hornického muzea pan
PeaDr. Josef Velfl.
Po občerstvení byly v besedě připomenuty různé
zvláštnosti a zajímavosti ze života generála Píky, studenti
Waldorfské školy opět zazpívali několik národních písní. V
odpoledních hodinách se uskutečnila prohlídka památníku Vojna, bývalého vězeňského
zařízení z doby totality. Přítomné doprovázel ředitel Muzea 3. odboje. Všem byl promítnut i
krátký film o utrpení bývalých vězňů v tomto zařízení.
Celkem bylo pozváno 60 osob, účast byla poměrně vysoká a akce se v celém
komplexu vydařila a jistě mládeži a mladším příslušníkům ozbrojených sil přispěla k
oživování historických událostí. Akce byla také zveřejněna v tisku a v TV Fonka.
Plk. Ing. Ţák, předseda ÚzO Příbram
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Ekostopa 2009
Ještě před tím, než se naši středoškoláci a deváťáci rozběhli na prázdniny, stihli
spolu s učiteli na konci školního roku zorganizovat dvoudenní ekologický projekt, do kterého
zapojili většinu ostatních tříd z prvního i
druhého stupně ZŠ.
9. třída zpracovávala téma ekostopy
samotné – shlédli dokumentární film o tom,
jak se dá v různých rodinných podmínkách žít
ekologicky, připravovali 10 anketních
ekootázek, na které nechali odpovídat
Příbramáky, vyráběli ekožáka a ekožačku z
PET flašek, kteří byly po zbytek školního roku
nosiči cedulek s hesly správného životního
stylu apod. Společně s učiteli zpracovávali
desatero domácí ekologie a nakonec zjistili
také vlastní ekologický dopad na Zemi v době
vypočítané ekologické stopy.
10. třída připravovala v rámci tématu recyklace soutěže ve sběru hliníku a v třídění
odpadů. Vypracovávali otázky a zajišťovali organizaci okolo těchto soutěží. Vyráběli
centrální kontejner na tříděný odpad do vestibulu školy a vytvořili prezentační panely pro jeho
propagaci. Také v jednotlivých třídách představili využití košů na tříděné odpady vlastní
prezentací.
11. třída se zabývala ochranou přírody. První den provozovala v terénu příbramského
lesoparku mapování tří biotopů – louky, lesa a vody. V těchto vytyčených úsecích prováděli
drobný výzkum a popis organismů. Druhý den vypracovali představu o ideálním vyváženém
biotopu bádané krajiny a vytvořili tabuli s nákresy a popisy. V závěru dne se každá ze tří
skupin utkala o nejkvalitnější prezentaci svého biotopu vytvořenou v power pointu před
porotou svých vedoucích.
12. třída se zabývala dopravními systémy v Příbrami. Celé dva dny spolupracovali
žáci s příbramským ekocentrem Zelená pumpa na možnostech zlepšení dopravních situací ve
městě. Prostřednictvím rolových her se dobrali různých řešení, které znázornili na vyrobené
mapy. V rámci návazné dopravní akce, kterou bude organizovat ekocentrum v září 2009
budou tyto mapy představeny zástupcům města.
Ekostopa tak mohla podnítit všechny zaangažované žáky ke krátkodobému úsilí,
věnovanému environmentální problematice. Jako interaktivní projekt snad inspirovala mnohé
z nich k lepšímu zacházení s životním prostředím.
Jarmil Brynda, koordinátor
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Ploučnice – letní tábor

Již podruhé se pro děti naší školy konal v srpnu 2009
letní tábor. Opět se na opuštěné louce v meandru řeky
Ploučnice setkali děti naší a semilské waldorfské školy. Žili
jsme zde 12 dní jako rytíři na dvoře krále Artuše a získávali
rytířské ctnosti, zhotovovali výrobky z různých přírodních
materiálů, hráli dobrodružné
hry, poznávali okolní krajinu
a učili se žít v souladu s přírodou. U večerních ohňů jsme
společně zpívali, hráli divadelní scénky a podstupovali
rytířské rituály. Děti měli možnost vyzkoušet si život v
jednoduchých přírodních podmínkách a zjistit tak, že nejen
prostřednictvím TV a počítačů mohou zažít rytířskou odvahu
a statečnost ale i lásku, umírněnost nebo milosrdenství a
osobní čest. Každý si mohl odnést ve svém srdci zajímavé a
snad i nevšední zážitky. Některé z těchto zážitků nich můžete
vytušit z přiložených fotek.
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Seminář s Regulou Schmid 13.-15. března 2009
13. -15. 3. 2009 proběhl ve Waldorfské škole Příbram seminář “Černé moře –
současnost a staré kulturní tradice“. Při naší cestě do minulosti jsme se zastavili na hoře
Ararat.
Dozvěděli jsme se, že po skončení doby ledové se převalilo Středozemní moře přes
Bospor a zaplavilo do té doby poloslané či sladké jezero. Dnes je nahoře téměř sladké a dole
slané, bez kyslíku a tedy i bez života, plné bahna a sulfanu (sirovodíku). Pak už jsme si
povídali o jednotlivých kulturách, které do této oblasti přišly, vytlačily kulturu předchozí a
sami zde vyvinuly svou vlastní vyspělou civilizaci. Mezi nejvyspělejší v této oblasti patřili
Skytové, kteří v 8. až 7. stol. př. n. l. vytlačili Kimmerijce a sami byli ve 2. stol př. n. l.
vystřídáni Sarmaty.

Skytové podle vlastního vyobrazení na ocelové misce nalezené na březích Černého moře

Podnětné vyprávění Reguly Schmid se dotklo mnoha témat z historie této oblasti, k
nejzajímavějším jistě patřily postavy zasvěcenců působící v této oblasti.
Na skytský zvěrný styl jsme se zaměřili v umělecké části, kdy jsme pod vedením
Josefa Lánského modelovali z hlíny formu těla kočkovité šelmy. Zvěrný styl je jedinečným
uměním Skytů, které zobrazuje i mytická zvířata výhradně v pohybu.
Velkým vnitřním zážitkem a protiváhou práce hlavy a rukou byla eurytmie, jejímž
tématem byl zvěrokruh. S Johannou Roth jsme stačili probrat pouze několik znamení a tak
doufáme, že budeme v tématu ještě pokračovat. Prožívali jsme vnitřní kvality těchto znamení
a uvědomovali si jejich různost.
Seminář byl, podle ohlasů účastníků, podnětný a zajímavý, a vytvořil na krátkou dobu
příjemné společenství učitelů, rodičů i zájemců z okolí školy.
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