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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Vize školy:

Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím
sebevědomou, tvůrčí a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou
s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat společnost a svět
kolem nás.
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1. Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo školy:
Ředitel školy:
Statutární zástupce:
IČO:
E-mail:
Web:
Telefon:
Fax :

4

Waldorfská škola Příbram – Základní škola, Gymnázium, Střední
odborné učiliště
Hornická 327, 261 01, Příbram II
Mgr. Rostislav Riško
Mgr. Markéta Vernerová
42731259
waldorf@waldorf.pb.cz
www.waldorf.pb.cz
(+420) 318 623 306, (+420) 318 695 339, (+420) 318 696 279
(+420) 318 629 253

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 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, ţák 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
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3. Historie školy
Velmi krátce po nabytí svobody projevu a cestování po roce 1989 byly v tehdejším
Československu pořádané přednášky o alternativních pedagogických proudech, především o
waldorfské pedagogice. Tyto přednášky v Příbrami organizoval Mgr. Vladimír Nejedlo, který
myšlenky o svobodném vzdělávání spolu se svým bratrancem PhDr. Josefem Bartošem ze
Semil přenesl přes celou totalitní dobu. Tak se ještě v roce 1989 objevili v Příbrami
přednášející z Holandska, Německa i Švýcarska. Hned po prvních přednáškách byly pro
zájemce o waldorfskou pedagogiku otevřeny první kurzy (v Písku, Štědroníně), které vedli
pan Ing., Dr. Tomáš Zuzák - učitel waldorfské školy ve Švýcarsku a paní Ludmila Kučerová z
waldorfské školy v Německu. V roce 1990 byla zaloţena Svobodná základní škola v Písku a
rok poté také v Příbrami a Ostravě. U zrodu waldorfské školy v Příbrami stál jako její
"duchovní otec" pan Mgr. Nejedlo a prvním učitelem se stal Rostislav Riško, který zároveň
vykonával funkci ředitele, vychovatele i školníka v jedné osobě.
Vlna nadšení, které se nesla celou společností a hledání nového pohledu na vzdělávání
přivedla do 1. třídy Alternativní školy v Příbrami 25 dětí. Název alternativní přesně
vyjadřoval stupeň vývoje. Ve výuce byly vyuţívány waldorfské prvky, ale ke skutečné
waldorfské pedagogice bylo ještě daleko. Dnes uţ slavíme téměř 20 let trvání školy a škola
má 13 tříd, které tvoří základní školu, gymnázium a střední odborné učiliště. Se školou ještě
spolupracuje rodinné centrum a jedna třída MŠ pracující na principech waldorfské
pedagogiky.
Škola má po dlouhých letech čekání, rekonstrukcí a dostaveb pěknou budovu školy i
odborná pracoviště pro učební obory. Na škole působí řada především uměleckých krouţků
(neznámější veřejnosti budou loutkoherci, které vede jiţ řadu let p. Laţanský, jejichţ loutková
představení pro děti uţ vstoupila do povědomí příbramských obyvatel).
Máme velké přání, aby se naše škola nadále rozrůstala a stala se v regionu nejen dalším
kulturním centrem, ale především dílnou lidskosti a výchovy ke svobodě a naplnil se tak
odkaz J. A. Komenského, Arnošta z Pardubic i Rudolfa Steinera, zakladatele waldorfské
pedagogiky.
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4. Charakteristika školy
Waldorfská škola vznikla v Příbrami v roce 1991 a v září 1999 dosáhla velikosti úplné
devítileté základní školy. Od září 2000 pokračuje Střední waldorfskou školou – Gymnázium a
Střední odborné učiliště – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, krejčí.
Vyučování je zaměřeno na přirozený vývoj dítěte. Neorientuje se pouze na reprodukování
naučených fakt, na mechanickou paměť, ale stejnou měrou a vyváţeně na myšlení, proţitek i
činorodost dítěte. Učební látka není cílem, nýbrţ nástrojem k všestrannému rozvoji osobnosti.
V současném rychle se měnícím světě potřebuje člověk stále více schopnost zasazovat
poznatky do souvislostí a orientovat se v nich. V informační společnosti dneška je zapotřebí
umět tvořivě pracovat s informacemi, samostatně a kriticky myslet. Jet ten, kdo ani v
dospělosti neztratí zájem o nové přístupy a zachová si schopnost vyvíjet a učit se, udrţí krok s
dobou. Neméně důleţitá se jeví schopnost komunikovat a spolupracovat s druhými.
Budoucnost vyţaduje, aby byl člověk připraven třeba i několikrát za ţivot změnit své
povolání, aby byl tvořivý a flexibilní. Waldorfská škola vychází těmto potřebám vstříc.
• státní škola s vlastním vzdělávacím programem (rodiče neplatí školné), který zahrnuje
všechny vzdělávací standardy (rámcový vzdělávací program základního vzdělávání) a
umoţňuje tedy přestup z nebo na jinou základní školu
• jeden třídní učitel, který vyučuje velkou část předmětů, doprovází vývoj dítěte od první
do sedmé aţ osmé třídy
• psaní, čtení a počítání od první třídy při respektování individuálních předpokladů dítěte,
učení se s radostí a se zájmem je předpokladem pro celoţivotní vzdělávání
• posuzování výsledků školní práce dětí slovním hodnocením (bez známek) zdravě
motivuje k učení, škola bez stresu a strachu z neúspěchu
• úzké sepětí s praktickým ţivotem od prvních tříd, ruční práce rozvíjejí praktickou
zručnost ţáků
• modelování, řezbářství, kovářství, kovotepectví, pletení košíků a další uměleckořemeslné
činnosti spojují manuální šikovnost s uměleckou tvořivostí
• výuka anglického a německého nebo ruského jazyka od první třídy
• hudba – zpěv: výuka hry na zobcovou flétnu od prvního ročníku – oţivuje, uvolňuje a
harmonizuje
• školní orchestr má více neţ 20 členů a v repertoáru desítky skladeb
• kreslení a malování – pěstování citu pro linii a barvu, výuka specifického předmětu
kreslení forem od první třídy
• pohybová výchova zahrnuje vedle tělocviku i eurytmii (pohybovou výchovu) od první
třídy
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• ve vyšších ročnících práce s výpočetní technikou ve vlastní, velmi kvalitně vybavené
učebně
• spolupráce s partnerskou waldorfskou školou v Bexbachu (Německo), Arlesheim
(Švýcarsko), výměnné pobyty učitelů a ţáků
• zájmové umělecké krouţky navazují na vyučování také v rámci druţiny
• letní tábor zaměřený na ekologickou výchovu doplňuje vzdělávací nabídku školy,
pravidelné výukové pobyty v přírodě
• společná absolventská práce ţáků 8. či 9. ročníku: divadelní představení
Hlavní rysy výuky a výchovy
V základech waldorfské pedagogiky jsou přítomny dvě výrazné snahy:
• vycházet z poznání bytosti člověka a zákonitostí jeho vývoje,
• zaměřit se na výuku a výchovu ke skutečné ţivotní praxi.
Hlavní předměty (matematika, mateřský jazyk, dějepis, fyzika atd.) jsou vyučovány v tzv.
epochách – jeden předmět se vyučuje po několik týdnů (zpravidla 3-5), vţdy první přibliţně
dvě hodiny denně (v naší škole konkrétně od 8.15 hod. do 10.05 hod.). Tyto první dvě hodiny
mají bohatou vnitřní strukturu, takţe dítě tu zapojuje nejen svůj intelekt, ale i cit a vůli. Takto
pojatými epochami je odstraněna roztříštěnost vyučování a dítě se můţe mnohem více vnitřně
spojit s probíraným tématem. Ostatní předměty (umělecké, řemeslné, cizí jazyky apod.) se
vyučují aţ po této hlavní výuce, a to v běţných 45minutových vyučovacích hodinách.
Dalším výrazným rysem waldorfské pedagogiky je fakt, ţe děti vede po dobu zpravidla
osmi let jeden třídní učitel, který vyučuje kdyţ ne všechny, tak většinu hlavních předmětů.
Specializovaní učitelé nastupují na hlavní předměty aţ ve vyšších ročnících (zpravidla v 8. a
9. ročníku). Dítě je vedeno důvěrou v autoritu jedné osoby, která pro něho otvírá svět. Toto
vskutku intimní spojení se kladně projeví v dětské jistotě a zdravém sebevědomí. Učiteli to
umoţňuje opravdu hluboké poznání dítěte a zlepšuje to moţnosti jeho výchovného a
výukového působení.
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5. Prostory školy a materiálně technické zabezpečení školy
Ve školním roce 2009/2010 byli ţáci 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 10. třídou. Výuka
chemie, fyziky a informatiky probíhala v odborných učebnách.
Ţákovský nábytek postupně prochází obměnou, aby splnil veškeré nároky na
psychohygienu ţáků při vyučování. Vyměnit nábytek zbývá v místnosti školní druţiny.
Školní zahrada je vyuţívána nejen k výuce, ale i jako odpočinková zóna školy – venkovní
herna školní druţiny. Součástí školní zahrady je i pískové hřiště vhodné zejména na míčové a
pohybové hry.
Školní tělocvična je udrţována 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 ţákovské šatny
1 sklad pomůcek
1 loutkové divadlo
1 sociální zařízení na kaţdém podlaţí
1 plynová kotelna
pavilon č. 2 - 6 tříd
6 kabinetů
6 ţákovských šaten
1 sociální zařízení na kaţdém podlaţí
1 plynová kotelna
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
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pavilon č. 4 - ŠD
Detašovaná pracoviště
pavilon č. 5 - 3 odborné pracovny - umělecký truhlář + dřevořezba
Příbram II 2 odborné pracovny - krejčí
Dlouhá ul. 1 odborná pracovna - umělecký kovář (teoretická příprava)
1 strojní dílna
pavilon č. 6 – 1 kovárna (místo praktického výcviku, pronajaté Odborným učilištěm a
Praktickou školou, Příbram IV, Pod Šachtami 335)
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6. 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 4., 5., 9. 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 –
esteticko-výchovné 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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7. Přehled pracovníků školy
Na škole pracovalo celkem 36 pedagogických pracovníků.
Provoz školy dále zajišťovalo 6 nepedagogických pracovníků a 4 pracovnice školní
jídelny.
a) pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Rostislav Riško - ředitel školy
Kristian Ostříţek - třídní učitel na 1. stupni, AJ na 1. stupni
Bc. Lenka Sosnovcová - třídní učitel na 1. stupni
Bc. Jitka Zemánková Tejkalová - třídní učitel na 1. stupni, výchovný poradce
Jitka Romanuttiová - třídní učitel na 1. stupni
Mgr. Lenka Novotná - třídní učitel na 1. stupni, Informatika
Mgr. Veronika Poláčková Nejedlová - třídní učitel na 2. stupni, Nj na 1. stupni
Mgr. Ivana Kalousková - třídní učitel na 2. stupni, koordinátor EVVO
Mgr. Markéta Vernerová – statut. zástupce, třídní učitel na 2. stupni, koordinátor ŠVP
Mgr. Miroslava Kudweisová - třídní učitel na 2. stupni
Zuzana Angelová Černá - třídní učitel na 3. stupni, Aj na 2. a 3. stupni
Mgr. Kateřina Kratochvílová - třídní učitel na 3. stupni, Čj na 2. a 3. stupni, Aj na 2. stupni
Mgr. Pavel Hájek - třídní učitel na 3. stupni, Nj, Hv na 2. a 3. stupni
Mgr. Jana Vančatová - třídní učitel na 3. stupni, M na 3. stupni
Mgr. Vladimír Kříţ - Čj na 3. stupni
Praisová Zlata - asistent pedagoga na 1. stupni
Pírková Olga - ruční práce na 1. a 2. stupni, knihvazačství na 3. stupni, vychovatelka ŠD
Lánská Eva - vychovatelka ŠD
Sasková Klára - Nj na 1. a 2. stupni
Ing. Dagmar Berková - chemie na 2. a 3. stupni
Mgr. Šárka Jonáková - Tv a Bi na 2. a 3. stupni
Mgr. Luděk Krátký - Ze na 3. stupni
Ivan Bukovský - Dě na 2. a 3. stupni, Dějiny umění na 3. stupni
Mgr. Jarmila Obermayerová - VV na 2. a 3. stupni, dějiny umění na 3. stupni
Mgr. Stanislava Steinerová - ZSV na 3. stupni, preventista soc.-pat.jevů
Lena Zacharová - Hv na 2. a 3. stupni, Rj na 1., 2. a 3. stupni
Eva Hejdová - Aj na 3. stupni
Mgr. Gabriela Baumgartnerová - Čj na 3. stupni
Ing. Anna Heroldová - Fy na 3. stupni
Ing. Karel Eliáš - odborné předměty na 3. stupni
Jindřich Pittner - učitel odborného výcviku
Ivo Rejnart - učitel odborného výcviku
Bc. Jarmil Brynda - učitel odborného výcviku
Rostislav Anton - učitel odborného výcviku
Jana Štěrbová - učitelka odborného výcviku
Jan Langhans - informatika
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b) nepedagogičtí pracovníci:
Ludmila Hošková - hospodářka, ekonomka
Vladimíra Poláková - školnice
Vojtěch Melka - údrţbář
Fúsiková Dagmar - uklízečka
Hylánová Dana - uklízečka
Tůmová Jana - uklízečka
c) školní jídelna:
Helena Krejčová - vedoucí ŠJ
Emília Bischofová - kuchařka
Jelínková Tereza - kuchařka
Widlová Lenka - kuchařka
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8. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol
Zápisu do budoucí 1. třídy se zúčastnilo 21 ţáků, z nich mají odklad povinné školní
docházky 4 ţáci.
K 1. 9. 2010 nastoupilo do 1. třídy 16 ţáků.
Na osmileté gymnázium odešel po úspěšném absolvování přijímacího řízení 1 ţák 5.
ročníku.
Na sedmileté gymnázium odešla po úspěšném absolvování přijímacího řízení 1ţákyně 7.
ročníku.
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 17 ţáků.
Přehled počtu přijatých ţáků z 9. tříd na gymnázia, SOŠ a SOU:
Gymnázium Příbram II, Hornická 327
Gymnázium Pod Svatou Horou
VOŠ a SOŠ Březnice
ISŠ Příbram-studijní obory
ISŠ Příbram-učební obory
SOU a Praktická škola Příbram
SOU Sedlčany
ekonomická SŠ
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3
1
4
1
3
3
1
1

9. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání
V průběhu celé školní docházky jsou naši ţáci hodnoceni širším slovním hodnocením.
V odůvodněných případech je moţné převést takové hodnocení do klasifikace (např.
přechod na jinou školu, přijímací řízení na SŠ). Naopak při přechodu ţáků z jiné školy nebo
při hodnocení výsledků našich ţáků ve školních zařízeních při léčebnách nebo lázních
vyţadujeme převod klasifikace do slovního hodnocení.
Na konci školního roku 2009/2010 :
prospělo:
neprospělo:
školní docházku plní v zahraničí dle §38

233 ţáků
8 ţáků
2 ţákyně

Během školního roku 2009 /10 byly uděleny:
pochvala třídního učitele:
pochvala ředitele školy:
napomenutí třídního učitele:
třídní důtka:
důtka ředitele školy:

34 ţákům
1 ţák
8 ţákům
13 ţákům
9 ţákům

sníţený stupeň z chování:
podmínečné vyloučení:

15 ţákům
2 ţákům

Za divadelní představení byla udělena všem ţákům 8. třídy pochvala třídního učitele.
Všem ţákům 5. třídy byla udělena pochvala třídního učitele za účast na Olympijských
waldorfských hrách.
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Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy
Výchovně - vzdělávací proces probíhal podle všech vyhlášek Ministerstva školství
mládeţe a tělovýchovy v platném znění. Vyučování začínalo první hodinou v 8,00 hodin,
škola byla vţdy otvírána 20 minut před zahájením první vyučovací hodiny. Ţáci prvního
stupně základní školy měli dopoledne nejvýše 5 vyučovacích hodin, ţáci druhého stupně 6
vyučovacích hodin. Přestávky mezi jednotlivými hodinami byly desetiminutové a po druhé
vyučovací hodině byla zařazena třicetiminutová přestávka.
Výuka plavání byla organizována ve dvou po sobě jdoucích ročnících na prvním stupni
základní školy ve 3. a 4. třídě v měsících září – listopad s časovou dotací 10 lekcí.
Zvýšená pozornost byla věnována v průběhu celého školního roku bezpečnosti a ochraně
zdraví ţáků ve škole i při akcích mimo školu.
Škola vycházela vstříc individuálním poţadavkům rodičů talentovaných ţáků, kteří
absolvují výkonnostní a jinou přípravu v různých sportovních a zájmových činnostech.
Zákonní zástupci ţáka mohli poţádat o individuální studijní plán.
Vyučovací formy a metody
Zaznamenáváme postupný odklon od klasického frontálního vyučování a stále více
pedagogů pouţívá modernější formy a metody výuky jako jsou skupinová výuka,
kooperativní učení, kritické myšlení, myšlenková mapa, projektové vyučování a další.
Environmentální výchova
Environmentální výchova je součástí všech předmětů, důraz je kladen na utváření
osobnosti člověka, který chápe globální problémy a trendy, různá hlediska a úhly pohledu,
toleruje lidi z jiných kultur, s jiným vyznáním a váţí si jich.
Základní škola
Kdyţ je dítěti devět let, prodělává rozhodující zlom ve svém vztahu ke světu: ze světa jako
součásti lidské bytosti se stává svět okolní v běţném smyslu slova. Pociťovanou spojitost se
světem chce nyní dítě uchopit a v pravém smyslu slova pochopit, jak jen to v tom věku
dokáţe. Z toho se můţe rozvinout pochopení pro přírodu, zvířata, člověka, práci i techniku.
Výuka probíhá v epochách, důraz je kladen na praktické činnosti dětí v reálném prostředí.
Téma: Stavitelství
Pokud dítě v jedné epoše pozná teoreticky a prakticky všechno to, co patří ke stavbě domu,
pak pochopí komplexní pracovní procesy, které se odvíjejí po delší dobu. Tím je inteligence
vzdělávána na konkrétních objektech. Realizuje se skutečná stavba hřiště, domečku, pece
apod. Děti se zabývají vším, co se týká stavění: cihly, malta, suroviny na přípravu, postup
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zpracování surovin ve výrobě. Děti proţijí smysl a hodnotu lidské práce. Je posilována vůle
dětí pozitivně proměňovat své prostředí.
Téma: Řemesla
Prostřednictvím různých praktických činností se děti seznamují s minulostí a současností
některých profesí. Uvědomují si rozdíly mezi řemesly dříve a nyní, např. mlynář, kovář,
švec… Výběr řemesel můţe být zaměřen dle charakteru regionu. Skrze proţitky si uvědomují
hodnotu lidské práce a učí se kladnému vztahu k ní.
Téma: Ze zrna chléb
Tato epocha umoţňuje dětem poznat, proţít a realizovat proces pěstování rostlin – obilí.
Epocha začíná přípravou půdy (orba, hnojení, setí). Děti pozorují a srovnávají různé druhy
obilí. Naučí se pozorovat jak obilí klíčí, roste, zraje. Děti obilí také sklízejí a pokud moţno
také mlátí. Nakonec se učí péct z mouky, kterou samy připravily mletím. Epocha se realizuje
ve 3. a 4. ročníku.
Děti zaţijí vděčnost a úctu k rostlinnému světu, poznají konkrétní výsledky svědomité péče
o rostliny. Zvířata poznávají jako pomocníky (domácí zvířata – skot).
Střední škola
Škola spolupracuje s farmou biodynamického hospodářství ve Fořtu, kde 10. třída
uskutečňuje seznamovací řemeslný týden.
Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole
Škola má vlastní počítačovou učebnu s 20 pracovními stanicemi, které jsou napojené na
školní server s vlastním úloţištěm. Počítačovou učebnu vyuţívají ţáci od 6. třídy výš, v 8. a 9.
třídě probíhá v rámci Školního vzdělávacího plánu výuka informatiky. Mimo ní vyuţívají ţáci
učebnu v rámci kteréhokoli dalšího předmětu, jeţ vyţaduje práci s počítačem. Počítačovou
učebnu je moţné po domluvě vyuţívat i mimo rámec základního vyučování.
Většina pedagogů prošla základním kurzem ICT a nadále se vzdělává v konkrétních
oblastech, které potřebují pro svou práci. Do budoucích let je naplánováno několik hodin
školení ICT pedagogů v rámci kolegia školy. Někteří z pedagogů navštěvují kurzy ICT na
Vysoké škole regionálních studií v Dlouhé ulici (Nové výukové metody a vyuţití
informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a
středních školách středočeského kraje).
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10. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávání pedagogických pracovníků povaţuje vedení školy za prioritní (viz dlouhodobý
plán rozvoje školy). Má-li být výuka dostatečně odborně vedena, s vyuţitím inovativních
metod, aktivizujících a kooperativních způsobů organizace činností, je třeba, aby si kaţdý
pedagog průběţně zvyšoval a doplňoval kvalifikaci, rozšiřoval odborné znalosti, orientoval se
v současných pedagogických směrech a nejnovějších poznatcích z oblasti pedagogiky
a psychologie. Vzdělávání pedagogických pracovníků by mělo být přínosem pro ţáky, školu,
ale i pro ně samotné.
Přehled o akcích a účasti na DVPP školního roku 2009/2010

Název akce

Datum konání

Počet
pedagogů

„Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence
kriminality a sociálního začlenění mládeţe“ (Centrum pro
veřejnou politiku a Institut pro kriminologii a sociální
prevenci)

30. 9. – 2. 10.
2009

1

Evropský projekt prevence závislosti na drogách

27. 10. 2009

2

Kurz pro vedoucí pedagogické pracovníky ve školství –
18. 11. 2009
Organizační řád
Odborné vzdělávání koordinátorů školních metodiků prevence
a školních metodiků prevence pro oblast neonacismu a
1. 12. 2009
pravicového extremismu
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3
1

Seminář PPP Pb – Zpráva z psychologického vyšetření

3. 2. 2010

8

Seminář PPP Pb – Hodnocení ţáků se SDPU, jeho moţnosti a
úskalí

10. 3. 2010

7

Moderní programování a jeho vyuţití při naplňování ŠVP

9. 3. 2010

1

Práce s grafikou

23. 3. 2010

1

Kurz pro vedoucí pedagogické pracovníky- kontrola
pracovních mezd ředitelem MŠ, ZŠ, SŠ

17. 3. 2010

1

EU peníze školám – regionální workshop

22. 3. 2010

2

Komplexní řešení šablon

23. 3. 2010

1

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti EVVO
– zahájení studia

7. 5. 2010

1

Seminář PPP Pb – Tvorba IVP, Zpráva ze spec. ped. vyšetření

12. 5. 2010

9

Seminář PPP Pb – Dítě s narušenou komunikační schopností

27. 8. 2010

12

Waldorfské studium a samostudium

V rámci studia a samostudia se pedagogičtí pracovníci zabývali jednak prohlubováním
znalostí a studiem oborů a předmětů, kterým vyučují, jednak studiem waldorfské pedagogiky,
které je stálou a nezbytnou součástí přípravy kaţdého učitele na WŠ.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola má v rámci Asociace waldorfských škol v České republice vypracovaný plán
kaţdoročního setkávání se učitelů školy v několika odborných seminářích, které umoţňují
hlubší vzdělávání se v jednotlivých odborných předmětech na 1., 2. i 3. stupni školy. Součástí
těchto seminářů s účastí přednášejících z České republiky i ze zahraničí je i řada seminářů pro
prohloubení znalostí a dovedností učitelů z oblasti vývojové psychologie pro jednotlivé
stupně školy.
Dále proběhla příprava na DVPP, organizovaném školským odborem MÚ Příbram v rámci
tříletého grantu získaného z prostředků EU.

Název akce

Datum konání Počet pedagogů

Josef Krček – Dvanáct smyslů
Dr. Tomáš Zuzák, Ph.D. – Metodika a didaktika
řemeslného vyučování na SŠ
PhDr. Aneţka Janátová – Řešení konfliktu
PhDr. Aneţka Janátová – Řešení konfliktu
PhDr. Aneţka Janátová – Řešení konfliktu
Leo Klein – Malba na tabuli
Interní setkání waldorfských učitelů – Učit se učit

8. 9. 2009
12. 10. 2009

15
8

19. 11. 2009
17. 12. 2009
7. 1. 2010
9. 1. 2010
28. 1.-31. 1.
2010
4. 2. 2010
10. 2. 2010

18
19
19
4
1

28. 2. 2010

7

2. 3. 2010
5.-7. 3. 2010

12
8

11. 3. 2010
18. 3. 2010
6. 4. 2010
7. 4. 2010
8. 4. 2010

12
18
18
10
20

Tomáš Boněk – Waldorfská pedagogika
PhDr. Aneţka Janátová – Pohádka – potrava pro dětskou
duši
Tomáš Boněk – Albert Schweitzer – hledání skutečného
křesťanství
PhDr. Václav Hubený – Dvanáct smyslů
Regula Schmid - Vztah staroperských mýtů a
archeologických nálezů z oblasti Černého moře a Střední
Asie
Tomáš Boněk – Evoluce Boha
PhDr. Aneţka Janátová- Duše dítěte v dnešní době
Roland Steinemann – Waldorfská pedagogika
Roland Steinemann – Umění vnímat ostatní
Roland Steinemann – Komunikace s rodiči
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14
16

PhDr. Aneţka Janátová – Řešení konfliktu
PhDr. Aneţka Janátová – Řešení konfliktu
PhDr. Aneţka Janátová – Řešení konfliktu
Proseminář waldorfské pedagogiky – Základy inovativní
pedagogiky

23. 4. 2010
17. 5. 2010
3. 6. 2010
18.-25. 8. 2010

Další témata samostudia:
• studium odborné literatury a materiálů k vyučovaným předmětům
• práce s problémovými ţáky
• práce s nadanými ţáky
• jazykové vzdělávání učitelů
• legislativa ve školství
• autoevaluace ţáka a učitele

20

16
18
18
8

11. Výchovné poradenství a prevence sociálně-patologických jevů
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2009/10 jsme úzce spolupracovali s PPP SK Příbram. Celkově bylo do
integrace zařazeno 5 ţáků.
Se dvěma dětmi pracoval asistent pedagoga.
Škola o takto odborně vyšetřené děti nadále pečuje, je sestaven individuální vzdělávací
program, s nímţ jsou seznámeni vyučující, rodiče ţáka, odborný konzultant z poradny a
ředitel školy. Během celého školního roku se podle tohoto plánu k ţákovi přistupuje v procesu
učení nejen v jednotlivých hodinách školní výuky.
Daří se nám s pomocí třídních učitelů, spolupráce s PPP a SPC vyhledávat takové ţáky, u
nichţ se vyskytnou potíţe s učením či chováním. Rodičům těchto ţáků je nabídnuta moţnost
zprostředkování odborného vyšetření a pomoci na speciálních zařízeních při škole (PPP, SPC,
SVP), či jsou upozorněni na nutnost vyhledání speciální péče v jiných odborných zařízeních
(logopedie, psycholog, psychiatr, atd.), se kterými jsme v kontaktu.
Na škole se věnujeme i dětem, které mají doporučení z PPP pro zohlednění jejich potřeb ve
výuce.
Často vyuţíváme konzultací s odborníky výše uvedených zařízení, snaţíme se o osobní
kontakty na škole nebo v poradně, organizujeme hospitace psychologa ve výuce.
I to shledáváme jako přínosné pro lepší pochopení poţadavků na ţáky při výuce a pobytu
ve waldorfské škole.
Výchovná poradkyně se zúčastňuje setkání výchovných poradců a spolupracuje úzce
s rodiči ţáků.
Při výskytu závaţnějších problémů s chováním či učením ţáků jsou rodiče pozváni na
rozhovor, kde společnými silami hledáme nejvhodnější řešení problému a doporučení
k nápravě.
Poradenství pro žáky - volba povolání (předprofesní příprava)
Pro ţáky rozhodující se o nasměrování své další ţivotní cesty, tj. studia na SŠ, máme
zajištěno mnoho aktivit. Prostřednictvím třídního učitele a výchovného poradce mohou získat
mnoho cenných informací o nabídkách jednotlivých škol, aktuální potřebě profesí ve
společnosti, o přijímacím řízení, aj. Na naší škole kaţdým rokem zajišťujeme ţákům speciální
třídní schůzku věnovanou volbě povolání, besedu na ÚP, informační broţury „Kam po ZŠ“, či
„Atlasy škol“, aktuální informace o poţadavcích na jednotlivé obory, dny otevřených dveří,
kontakty na SŠ. Tyto a další informace si mohou přečíst na nástěnce volby povolání ve své
třídě, stejně jako na webových stránkách školy, které obsahují potřebné odkazy. Ţákům, kteří
se přesto stále nemohou rozhodnout, doporučujeme vyuţít moţnosti konzultace a poradenství
na PPP, konzultace s psychologem, aj. Tato oblast je dostatečně zajištěna, neboť všichni ţáci
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se umisťují na vybranou SŠ jiţ v prvním kole přijímacího řízení a nezaznamenali jsme ţádné
problémy ani při výběru, ani při vyplňování přihlášek či zápisových lístků.
Oblast prevence rizikového chování žáků (prevence sociálně-patologických jevů)
Monitorování rizikového chování
• Dotazníky SORAT, které slouţí k mapování sociálního klimatu ve třídě (zejména se
zaměřením na prevenci šikany) – vyuţití v kompetenci třídních učitelů ve spolupráci se
školním metodikem prevence.
• Průběţné pozorování ţáků s konkrétními projevy rizikového chování (zainteresovaní
učitelé, výchovný poradce, školní metodik prevence).
• Pravidelné konference kolegia 1x týdně (pedagogická část- rozhovory o třídách a o
jednotlivých dětech dle potřeby).
• Preventivní programy v jednotlivých třídách ve spolupráci s odborníky většinou na
ţádost třídních učitelů (viz. spolupráce s institucemi).
• Moţnost pravidelné konzultace se školním psychologem (1x měsíčně) - dle potřeby
učitelů, rodičů, ţáků (viz. evidence výchovného poradce)
• Moţnost konzultace s výchovným poradcem a školním metodikem prevence (dle
potřeby).
• Schránka důvěry pro potřeby ţáků (obsah vyhodnocován 1x týdne členy Kruhu důvěrykolegiem zvolení zástupci učitelů a Radou rodičů schválení zástupci rodičů).
• Hospitace mentorů ze zahraničních waldorfských škol ve vybraných třídách (1x ročně).
Dlouhodobá strategie prevence rizikového chování žáků
Prioritou této strategie je přizpůsobení chodu a činnosti školy poţadavkům na zdravý
ţivotní styl především na základě:
• nabídky volnočasových aktivit – zájmové krouţky (viz. MPP 2009/10)
• zařazení cílené prevence i nespecifické prevence rizikového chování ţáků do
vyučovacích hodin (viz. ŠVP a MPP 2009/10)
• péče o děti z rizikových skupin (viz. MPP)
• zdravého způsobu školního stravování
• podpory otevřené komunikace a přátelských vztahů (úzká spolupráce školy a rodiny,
pravidelné konference kolegia 1x týdně)
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• posilování pocitu sounáleţitosti se školním společenstvím (pravidelné i jednorázové
společné školní akce viz. MPP)
• vytvoření vize školy (viz. ŠVP 2009/10)
Minimální preventivní program a jeho účinnost
Ve školním roce 2009/10 byl aktualizován dlouhodobý MPP školy včetně nových příloh –
Podmínky a postup školy v případech souvisejících s uţíváním návykových látek a Postup
školy v případech souvisejících se šikanou v prostředí WŠ Příbram s ohledem na změnu
priorit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeţe.
Program prevence šikany a jeho účinnost
V letošním školním roce jsme vyuţili aktualizovaného MPP při řešení výskytu šikany
v několika třídách ZŠ a v jedné třídě SŠ. Úspěšně byly vyřešeny případy výskytu šikany
v počínající fázi ve dvou třídách a dlouhodobě je řešen výskyt šikany v 7. třídě ve spolupráci s
SVP, neboť situace v tomto třídním kolektivu je velmi komplikovaná.
Výskyt šikany ve třídě středního stupně nebyl prokázán (viz záznamy v příslušné
dokumentaci jednotlivých tříd). MPP jednoznačně posiluje připravenost školy k řešení těchto
případů na všech úrovních prevence. Kvalita práce školy totiţ nesouvisí s nulovým výskytem
šikany (jak se stále ještě domnívá laická veřejnost a bohuţel i část „odborníků“), ale právě
s připraveností školy na její řešení. Oblast primární prevence výskytu šikany je účinně
ošetřena zejména dlouhodobou strategií prevence rizikového chování (viz ad 2.)
Spolupráce s institucemi při řešení rizikového chování
Škola jiţ několik let úspěšně spolupracuje v rámci primární prevence i v konkrétních
případech výskytu rizikového chování ţáků zejména s Centrem adiktologických sluţeb
v Příbrami (nízkoprahové protidrogové zařízení - bývalé K centrum).
V letošním školním roce se dlouhodobého programu primární prevence uţívání
návykových látek zúčastnily 7., 8., 9. a 11. třída a 10. třída absolvovala v rámci ŠVP exkurzi
do K- centra (viz závěrečné zprávy v evidenci ŠMP).
Dále spolupracujeme se Střediskem výchovné péče v Příbrami (především preventivní
programy proti výskytu šikanování), s PPP, s PČR a Městskou policií Příbram (viz MPP
2009/10).
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Vzdělávání školního metodika prevence
• „Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění
mládeţe“ (Centrum pro veřejnou politiku a Institut pro kriminologii a sociální prevenci 30. 9.
– 2. 10. 2009 Praha) – osvědčení o absolvování školení
• Odborné vzdělávání školních metodiků prevence pro oblast neonacismu a pravicového
extremismu (Český helsinský výbor 1. 12. a 3. 12. 2009 Praha)
Vzdělávání učitelů
Průběţné předávání informací školního metodika prevence na pravidelných konferencích
kolegia (přednášky, film. projekce, pozvánky na tématicky zaměřené akce, odborné texty…)
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12. Zájmové vzdělávání – zájmové útvary
Ve školním roce 2009/2010 realizovala Waldorfská škola Příbram tyto zájmové útvary:
• Sportovní hry pro ţáky 1.-3. třídy
• Svobodné náboţenství pro ţáky 1.-3. třídy
• Svobodné náboţenství pro ţáky 4.-7. třídy
• Cvičení z českého jazyk pro ţáky 8. a 9. třídy
• Cvičení z matematiky pro ţáky 8. a 9. třídy
• Loutkoherecký krouţek pro ţáky 5.-6. třídy
• Loutkoherecký krouţek pro ţáky 7.-9. třídy
• Loutkoherecký krouţek pro ţáky 9.-13. třídy
• Keramický krouţek pro ţáky 1.-4. třídy
• Školní sbor pro ţáky 3.-8. třídy
• Školní kapela pro ţáky 9.-13. třídy
• Rukodělné práce pro ţáky 1.-3. třídy
• Rukodělné práce pro ţáky 5. a 6. třídy
• Dramatický krouţek pro ţáky 10.-13. třídy
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13. Spolupráce se zahraničními školami
Waldorfská škola v Příbrami má jiţ po mnoho let několik stálých zahraničních mentorů.
Na základní školu přijíţdí alespoň jednou ročně pan Roland Steinemann, švýcarský zkušený
učitel a mentor mnoha škol po celém světě z waldorfské školy Bierseck ve Švýcarsku. Během
své návštěvy hospituje ve vyučování, pořádá přednášky pro učitele i rodiče. V jednání je
výměnný pobyt naší a kmenové školy pana Steinemanna.
Druhým mentorem je pan Malte Schuchardt, který společně s paní Ute Blankenburg jiţ po
několik let navštěvuje střední stupeň Waldorfské školy Příbram. Pan Schuchardt je rovněţ
zkušený pedagog, který vyučuje německý jazyk a historii na Vysoké škole pro waldorfskou
pedagogiku. Paní Blankenburg se zabývá přírodními vědami. Oba dva navštěvují vyučování,
přednáší učitelům i rodičům.
Škole bude také pomáhat paní Lída Kučerová, zkušená učitelka speciální pedagogiky z
Německé spolkové republiky.
Naší partnerskou školou je Waldorfská škola v Nijmegenu (Holandsko). Kontaktní osobou
je paní Joke Bijl, učitelka waldorfské mateřské školky. Spolupráce je mnohaletá, probíhá
výměna dětí, stáţe učitelů, dopisování, apod.
V poslední době se úspěšně rozvíjí i spolupráce s italským partnerským regionem Příbrami
Valle di Ledro.
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14. Společnost Waldorfské školy Příbram
Pro kaţdou waldorfskou školu jsou rodiče
důleţitou součástí jejího společenství. Rodiče, kteří
posílají své děti do waldorfské školy, mají od školy
nejrůznější očekávání. Někteří chtějí své děti uchránit stresu, který dnes všeobecně vládne i v
oblasti základního vzdělávání díky trendu neustále testovat a hodnotit "úspěšnost" dítěte. Jiní
dostali doporučení od lékaře či psychologa vzhledem ke zdravotním problémům svého dítěte.
Jsou i takoví rodiče, kteří se jiţ dříve seznámili s waldorfskou pedagogikou a jsou
přesvědčeni, ţe právě tato pedagogika můţe dítěti nejlépe pomoci nejenom načerpat
informace, ale dobře se rozvinout v samostatného tvořivého člověka, který se dokáţe dobře
orientovat v dnešním sloţitém světě.
Motivy rodičů, proč zapsali své děti právě do waldorfské školy, jsou různé. Jak vyplynulo i
z dotazníkové akce, kterou rodiče uspořádali v loňském školním roce. Všichni rodiče mají ale
jedno společné - přání, aby jejich dítěti bylo ve škole dobře a aby se mu dal základ pro
budoucí ţivot. K naplňování tohoto ideálu je zapotřebí i účasti rodičů.
Odborná pedagogická práce leţí především na učitelích a vychovatelkách ve školní
druţině. Ale je ještě mnoho oblastí, které patří k ţivotu školy a kde škola potřebuje zájem a
pomoc rodičů, aby mohla své poslání uskutečňovat. Proto vznikla před několika lety při naší
škole Společnost Waldorfské školy Příbram. Jejími členy jsou především rodiče ţáků a
příznivci, kteří chtějí podporovat myšlenky waldorfské pedagogiky.
Pravidelně kaţdý měsíc se schází uţší pracovní skupina, tzv. Rada Společnosti , kterou
tvoří zástupci všech tříd. Rada Společnosti je v úzkém kontaktu s kolegiem školy. Její
zástupci se zúčastňují organizační části pravidelné konference učitelů - předávají připomínky,
návrhy, informace. Společnost WŠ Příbram zajišťuje organizaci vánočních a velikonočních
jarmarků, slavností sv. Jana apod.
Náročnost povolání waldorfského učitele vyţaduje nutnost trvalého vzdělávání. Také tady
se snaţí Společnost WŠ Příbram své učitele podporovat. Pomáhá zajišťovat prakticky i
finančně pobyt zahraničních mentorů a lektorů. Protoţe waldorfská škola potřebuje nejen
vzdělané učitele, ale také vzdělané rodiče, pořádá Společnost WŠ Příbram kaţdý měsíc
přednášky pro veřejnost, které mají vztah k pedagogice a k oborům, které s ní souvisejí.
Finanční prostředky získává Společnost WŠ Příbram prostřednictvím členských příspěvků,
darů a podílu na zisku z jarmarků. Svoji roční činnost hodnotí členové společnosti na valné
hromadě, která se koná kaţdoročně v únoru.
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Projekt "Abeceda managementu úspěchu"

Waldorfská škola Příbram se ve školním roce 2007/2008 zapojila do projektu
Abeceda managementu úspěchu, který pomohl odstartovat zvýšení profesionalizace
řízení
Celkem 25 organizací úspěšně dokončilo svou účast v projektu Abeceda managementu
úspěchu, jehoţ cílem bylo napomoci organizacím k osvojení špičkové metodiky pro řízení
organizací, modelu excelence EFQM (European Foundation for Quality Management).
V některých případech organizace projekt nedokončily, protoţe měly pocit, ţe by to bylo
příliš obtíţné.
Vedení Waldorfské školy Příbram se, ve spolupráci s rodiči, rozhodlo na počátku školního
roku 2007/2008 k účasti na projektu Abeceda managementu úspěchu, aby tak pomohlo škole
odhalit silné a slabé stránky, nalézt prostor pro zlepšování a také ukázat systémové nástroje,
které by mohli pomoci efektivnějšímu způsobu řízení školy jako organizace. Projekt byl
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, realizaci zajišťovalo
Sdruţení pro cenu ČR za jakost, s podporou Svazu průmyslu a dopravy ČR a Svazu českých a
moravských výrobních druţstev.
Na projektu se podílela řada rodičů a učitelů, kteří po několik měsíců věnovali svůj volný
čas práci za budoucí lepší prostředí ve škole, kde způsob řízení bude systematicky pokrývat
potřebné spektrum oblasti řízení organizace. Projekt vycházel z modelu EFQM, který je
zaloţen na současném posuzování všech oblastí ţivota organizace (včetně rozvoje vztahů se
zákazníky, řízení lidských zdrojů, stanovení strategických cílů atd.) a hledání rovnováhy mezi
dlouhodobými a krátkodobými cíly.
Výše uvedené pojmy mohou vyznít pro laika nesrozumitelně, proto se pokusíme vysvětlit
rozhodnutí k účasti školy na tomto projektu:
Aby škola mohla úspěšně obstát v konkurenčním prostředí okolních škol, hledali jsme
způsoby, jak dosáhnout zkvalitnění činnosti ve všech oblastech. Toho šlo podle názoru rodičů
dosáhnout zejména přístupem, při němţ by byly předvedeny efektivní, profesionální nástroje
řízení školy při uplatňování zpětnovazebních řídících principů.
Jiţ na konci školního roku 2006/2007 byly rodiči a učiteli zformulovány základní stavební
kameny, od nichţ by se v budoucnu měla odvíjet linie úspěšného vývoje a směřování školy:
VIZE
Waldorfská škola Příbram chce být společenstvím utvářejícím sebevědomou, tvůrčí
a zodpovědnou lidskou bytost, schopnou s láskou a moudrostí v srdci aktivně ovlivňovat
společnost a svět kolem nás.
POSLÁNÍ
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Waldorfská škola Příbram harmonicky rozvíjí osobnost člověka – tělesně, duševně i
duchovně k samostatnému myšlení, estetickému cítění a vědomým morálním postojům,
na principech waldorfské pedagogiky.
Kolektiv rodičů a učitelů Waldorfské školy Příbram přitom strukturovaně zformuloval
sebehodnotící zprávu, která byla předloţena hodnotitelům, externím expertům zabývajícím se
metodou EFQM, k posouzení a projednání. Školou zpracovaný materiál, jehoţ tvorba nebyla
jednoduchá, byl podroben zkoumání hodnotitelů, kteří zjišťovali a prověřovali soulad se
skutečným stavem. Hodnocení vypracované expertními pracovníky poukazuje na všechny
oblasti činnosti školy a vyhodnocuje je. Dává tak vedení podstatné a zajímavé informace, na
jejichţ základě lze zlepšovat úroveň Waldorfské školy Příbram.
V listopadu 2008 proběhla další konzultace, která odstartovala další fázi aplikace
profesionálních nástrojů řízení. Proto my, rodiče, apelujeme na učitele a vedení, aby tato věc
byla brána váţně a s pochopením. Jde nám o zvýšení efektivity řízení, zlepšení prostředí ve
škole a vztahů uvnitř školy, zkvalitnění práce a také lepší vnímání školy okolím.
28.listopadu 2008
Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.
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Projekt „Oáza klidu a pohybu“-OKLIPO Společnosti Waldorfské školy Příbram
Motto: Aby člověk plně realizoval své lidství, musí mít dostatek pohybu.
Jiţ delší dobu se v rámci našeho občanského sdruţení Společnost Waldorfské školy Příbram
zabýváme myšlenkou úpravy pozemku kolem školy. Tato úprava by se týkala nejenom
vysázení zeleně, ale i umístění herních prvků. V lednu 2009 jsme se dozvěděli o moţnosti
financovat tento projekt s pomocí grantu z fondů EU. Situace je v tomto roce příznivá pro
neziskový sektor, neboť podpora činí 92,7% nákladů na realizaci projektu. Tak jsme se chopili
příleţitosti.
Při přípravě projektu jsme vycházeli z myšlenek Rudolfa Kischnicka uvedených v knize
„Tělesná cvičení a rozvoj vědomí“ (nakladatelství Sophia 2000). Autor zde říká, ţe tělesná
cvičení musí být znovu poznána ve svém smyslově-mravním významu. Musí být dostatečně
rozpoznán vztah mezi tělesnou činností a duchovními schopnostmi. Především však musí být
pohlíţeno na rozvoj a školení vědomí jako na vystupňování a pokračování tělesných cvičení.
Kdo se učí v dětství pohybovat, ten se učí později i správně myslet.
Z uvaţovaných herních prvků jsme vybrali houpačky, šplhací lana, přelézací stěnu,
ţebřinový srub, nášlapné přeskakovací kůly, hrazdy, klády na přecházení pro cvičení
rovnováhy, prohazovací prvky, malovací tabule. Pro posezení uvaţujeme o altánku a
lavičkách. Naší snahou také je zastřešení pece a vybudování technického zázemí s klubovnou.
Pro starší děti bychom rádi pořídili venkovní stůl na stolní tenis.
Od ledna 2009 jsme učinili tyto kroky:
• Iniciovali schůzku s poradkyní z Olivovy nadace Praha
• Vypracovali návrh řešení prostoru
• Prezentovali návrh na kolegiu a získali dva spolupracovníky z řad učitelů
• Jednali s MÚ Příbram o moţnosti půjčky na dofinancování projektu
• Navštívili stavební odbor MÚ Příbram
• Jednali o moţnosti pomoci při zastřešení pece a vybudování technického zázemí
• Konzultace s architektem
• Jednání se zahradním architektem
• Prezentování „Oklipa“ na Velikonočním jarmarku WŠ spojeném se zodpovídáním dotazů
• Navázali spolupráci s poradenskou firmou EPG Praha a dle jejích pokynů vypracovali
reference, záměr projektu, určili funkce a aktivity členů realizačního týmu, zajistili katastrální
mapu, vypracovali předběţný rozpočet na 2 miliony Kč.
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Časový rozvrh projektu je tento:
1. Zahájení úpravou pozemku svépomocí 1. 5. 2009
2. odevzdání ţádosti o dotaci k 10. 6. 2009
3. rozhodnutí o dotaci 9/2009
4. výběrové řízení 10/09
5. podpis dodavatelských smluv 11/09
6. ukončení realizace projektu 11/2010
Realizační činnost jsme rozvrhli takto:
• úprava kruhové travnaté plochy 5/09
• instalace herních prvků včetně bezpečnostních zón 3-5/2010
• zastřešení pece a technické zázemí – dle moţností – není pevně stanoveno
• zpevnění spojovacích cest 5-7/2010
• výsadba zeleně 9-10/2010
Cíl projektu
Cílem projektu je dotvořit prostor kolem Waldorfské školy Příbram tak, aby zde našly děti
ve věku 6-18 let, které chodí do této školy nebo ţijí v blízkém okolí, příleţitost ke hře i
odpočinku.
Zvolenými hracími prvky mají být děti motivovány k pohybu.
Cílová skupina
Děti ve věku 6-18 let. Ţáci Waldorfské školy Příbram i děti z blízkého okolí.
Projekt bude veřejně přístupný
Výchozí myšlenka návrhu
Celý projekt chceme koncipovat tak, aby děti byly podporovány v takovém pohybu, jenţ je
v daném věku nutný pro jejich celkový zdravý fyzický a duševní, vývoj.
Dítě v kaţdém věku potřebuje ke svému zdravému fyzickému a duševnímu vývoji určitý
druh pohybu.
Pohyb je pro zdraví člověka důleţitý v kaţdém věku, ale v době dětství a dospívání, tj. do
16 – 18 let, má konkrétní druh pohybu vykonávaný v konkrétním věku klíčový význam pro
další zdravý duševní vývoj jedince.
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Projekt je rozdělen na dvě etapy:
Obsah projektu-I. etapa
Cílem první etapy projektu je vytvoření herních, odpočinkových a doplňkových prvků.

Obsah projektu-II. etapa
• Rekonstrukce sportovního hřiště
• Výsadba další zeleně-stromů a keřů
• Instalace dalších laviček v klidových zónách
• Vybudování zahradního jezírka v zákoutí u tělocvičny
Způsob financování
Grant ze strukturálních fondů Evropské unie čerpaný prostřednictvím Krajského úřadu
Středočeského kraje v rámci programu ROP NUTS2 Střední Čechy osa 3.2 – podpora
volnočasových aktivit v obcích nad 5000 obyvatel, výzva č. 31.
Maximální výše grantu na 1 projekt jsou 2 miliony.
Jako nezisková organizace můţeme získat aţ 92,5% potřebné částky, coţ znamená, ţe ze
svých zdrojů potřebujeme zajistit zbylých 7,5%.
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Rozpočet I. etapy projektu
Celková hodnota projektu-2 160 722 Kč
Výše grantu (92,5%)-1 998 666 Kč
Vlastní prostředky (7,5%)-162 056 Kč
Časový harmonogram realizace
15. 4. 2009 bylo vyhlášeno grantové řízení
12. 6. 2009 byla podána ţádost o grant
Dále předpokládáme:
• Rozhodnutí o dotaci 10/2009
• Výběrové řízení 11/09
• Podpis dodavatelských smluv 12/09
• Instalace herních prvků včetně bezpečnostních zón 3-5/2010
• Postavení klubovny a altánu u pece 4-8/2010
• Zpevnění spojovacích cest 5-7/2010
• Výsadba zeleně 9-10/2010
• Ukončení realizace projektu 11/2010
Partneři projektu:
• Město Příbram
Zastupitelé dali souhlas s realizací projektu na pozemcích města a schválili pro nás půjčku
na dofinancování projektu v případě, ţe naše ţádost o grant bude úspěšná.
Projekt bude k dispozici všem obyvatelům Příbrami, jeho realizace přispívá k prevenci
kriminality, jeţ je jednou z priorit města.
• Skautské středisko Hiawatha
Skauti pomohou s výsadbou zeleně a s údrţbou projektu, budou moci vyuţívat klubovnu
ke schůzkám.

33

• Waldorfská škola Příbram
Projekt se realizuje na pozemcích v areálu této školy, zaměstnanci školy se budou podílet
na údrţbě, rozvoji a ochraně projektu.
Projekt bude slouţit hlavně dětem této školy - jak v době vyučování, tak po vyučování.
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Projekt „Rukodělné kurzy pro rodiče s dětmi“
Rádi bychom, aby se v tomto roce zvětšila nabídka kurzů – rukodělných dílniček.
Vzhledem k tomu, ţe se snaţíme, aby tyto dílničky byly přístupné co nejvíce lidem a aby
sociální důvody nebránily nikomu v účasti na nich, zpracovali jsme ţádost o dotaci na odbor
školství města Příbram.
Z tohoto grantu by měl být financován jak nákup potřebného materiálu a vybavení, tak
lektoři, kteří kurzy povedou.
Na letošní rok plánujeme tyto kurzy:
• šití v rámci rodinného centra poupátko
• kurz kamenosochání
• šití hraček
• keramický
• práce s papírem
• práce s vlnou a předení na kolovratu
Výsledná realizace projektu do značné míry závisí na tom, zda a v jaké výši nám bude
grant přidělen. V současné době nemáme finanční prostředky na to, abychom platili lektory a
doplnili vybavení potřebné pro realizaci kurzů. Kurzovné, které je ze sociálních důvodů u
většiny kurzů stanoveno na 50Kč, vystačí tak na nákup materiálu.
Kurzy jsou určeny nejen rodičům a dětem z naší školy, ale i široké veřejnosti.
Z chystaných kurzů:
• 22. duben-kurz šití s Janou Horákovou
• 14.-16. května-kamenosochařský kurz s Josefem Lánským
• 20. květen-kurz šití s Janou Horákovou
• 27. květen-tvoříme z papíru
• 10. červen-kurz šití s Janou Horákovou
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15. Střední škola
Celý střední stupeň tvoří pouze čtyři třídy, tzn. v kaţdém ročníku je jedna třída, kde se
setkávají učni i gymnazisté, na některé předměty docházejí ţáci společně, odborné předměty
má kaţdý obor zvlášť.
Výuka naukových předmětů probíhá v ucelených 2-3 týdenních blocích (tzv. epochách), ve
kterých se studenti věnují intenzivně jednomu předmětu (matematice, dějinám umění,
dějepisu.)
Gymnázium-Esteticko výchovné předměty
Charakteristika oboru:
• jedná se o zcela ojedinělý typ středoškolského studia poskytující všeobecné vzdělání
s důrazem na esteticko výchovné předměty
• samostatnými povinnými předměty po celou dobu studia jsou proto kromě všeobecně
vzdělávacích předmětů také výtvarná a hudební výchova a dějiny umění
• ve čtvrtém ročníku jsou hodiny literatury rozšířeny o literární seminář a dramatiku
• studenti mají moţnost vyzkoušet si v rámci řemeslné výchovy práce v několika
uměleckořemeslných oborech (knihvazačství, truhlářství, batikování a další práce s textilem,
práci s kovem)
Pojetí a cíle oboru:
Studijní obor svým pojetím připravuje absolventy k dalšímu studiu na vyšších odborných a
vysokých školách především humanitního zaměření.

Umělecký kovář a zámečník
Charakteristika oboru:
• studenti se učí – ručnímu zpracování kovů, strojnímu obrábění kovů, provádět povrchové
úpravy výrobků, rukodělné výrobě uměleckých uţitkových a dekorativních předmětů z kovů
• seznamovat se základy v oblasti nauky o materiálu a technického kreslení
• orientovat v popisech jednotlivých technologií, materiálů a starých technik
• vést prvotní evidenci při restaurátorských pracích
• uplatňovat své praktické zkušenosti ve vztahu k dalším uměleckořemeslným profesím
• při výuce je kladen důraz na rozvíjení představivosti a vlastního osobitého projevu
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Pojetí a cíle oboru:
Učební obor je svým pojetím uměleckořemeslný obor a je přímou reakcí na současné
poţadavky v oblasti designu rukodělné výroby uměleckých uţitkových a dekorativních
předmětů z kovů, replik a prací souvisejících s restaurátorstvím. Klade si za cíl rozvíjet
v absolventech zvláště cit a zručnost pro ruční zpracování kovu, jejich fantazii a kreativitu a
především podporovat jejich sebevědomí, aby se v budoucnosti dokázali prosadit na trhu
práce.

Umělecký truhlář a řezbář
Charakteristika oboru:
• studenti se učí – podle uměleckořemeslných prvků rozeznávat jednotlivá slohová období
a následně zhotovovat kopie historického nábytku
• základů kresby a modelování
• orientovat v popisech jednotlivých technologií, materiálů a starých technik
• vést prvotní evidenci při restaurátorských pracích
• uplatňovat své praktické zkušenosti ve vztahu k dalším uměleckořemeslným profesím
• zhotovovat řemeslné výrobky pro interiéry dle vlastních návrhů
• zdobit dřevo různými technikami
Pojetí a cíle oboru:
Učební obor je svým pojetím uměleckořemeslný obor a je přímou reakci na současné
poţadavky v oblasti designu atypického nábytku a dekorativních předmětů, replik a prací
souvisejících s restaurátorstvím
Klade si za cíl rozvíjet v absolventech zvláště cit a zručnost pro ruční zpracování dřeva,
jejich fantazii a kreativitu a především podporovat jejich sebevědomí, aby se v budoucnosti
dokázali prosadit na trhu práce.

Krejčí

Charakteristika oboru:
• studenti se učí orientovat ve výrobních postupech, individuálně zhotovovat dámské a
pánské oděvy
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• organizovat si postupně svoji práci
• poznávat různé druhy a vlastnosti zpracování materiálů, různé technologické postupy a
konstruovat základní druhy oděvů
• v praktických činnostech zapomenutým technologiím – malování na hedvábí, batikování,
tkaní, paličkování
• při výuce je kladen důraz na rozvíjení představivosti
• vlastní osobitý projev najde své uplatnění při výrobě doplňků pro zájmové činnosti,
divadlo, taneční soubory aj.
Pojetí a cíle oboru:
Učební obor si klade za cíl rozvíjet v absolventech zvláště estetické cítění a manuální
zručnost pro strojové i ruční zpracování textilu, rozvíjet jejich fantazii a kreativitu a
především podporovat jejich sebevědomí, aby se v budoucnosti dokázali prosadit na trhu
práce.
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Po 1. kole talentových zkoušek bylo přijato 6 uměleckých kovářů a zámečníků, 1 umělecký
truhlář a řezbář.
Po 2. kole talentových zkoušek byl přijat 1 umělecký kovář a zámečník, 1 umělecký truhlář a
řezbář.
Po 3. kole talentových zkoušek byl přijat 1 umělecký kovář a zámečník.
Po 1. kole přijímacích zkoušek byla přijata 1 ţákyně na učební obor Krejčí.
Po 1. kole přijímacích zkoušek bylo přijato 8 ţáků na studijní obor Gymnázium.
Po 2. kole přijímacích zkoušek byl přijat 1 ţák na studijní obor Gymnázium.
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Maturitní a závěrečné zkoušky
Výsledky maturitních zkoušek
Kód a název oboru: 79-41-K/407 Gymnázium – esteticko výchovné předměty
Studenti konající zkoušky:
Celkem 18
Prospěli 15, z toho s vyznamenáním 2
Tři studentky vykonaly opravnou maturitní zkoušku v září 2010 (jedna z předmětu
německý jazyk, dvě z předmětu anglický jazyk).
Jedna studentka konala celou maturitní zkoušku v náhradním zářijovém termínu.

Výsledky závěrečných zkoušek
Kód a název oboru: 82-51-H/006 Umělecký truhlář a řezbář
Z důvodu zdravotních obtíţí vykonal jeden student závěrečnou zkoušku v září.
Kód a název oboru: 82-51-H/001 Umělecký kovář a zámečník
Studenti konající zkoušky:
Celkem: 6
Prospěli 6

Kód a název oboru: 31-58-H/001 Krejčí
Studenti konající zkoušky:
Celkem 1
Prospěli 1, z toho s vyznamenáním-1
Jedna studentka konala závěrečnou zkoušku v náhradním zářijovém termínu.
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Absolventi
Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu – absolventi SŠ s dosaţeným středním
vzděláním s maturitní zkouškou
Počet absolventů: 19
Podalo přihlášku na VŠ:12
Podalo přihlášku na VOŠ: 0
Podalo přihlášku na jiný typ školy: 5
Nepodali přihlášku na ţádnou školu: 2

Absolventi SOU
Počet absolventů: 7
Podalo přihlášku na VOŠ: 0
Podalo přihlášku na jiný typ školy: 7
Nepodali přihlášku na ţádnou školu: 0
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Školní parlament

„ Silná slova, to ještě nejsou silné argumenty“, řekl v 60. letech významný americký
spisovatel. Ty máš také moţnost své myšlenky a názory vyřknout a následně realizovat.
Waldorfská škola Ti nabízí a dává svobodu slova prostřednictvím Školního parlamentu,
kterému dali vzniknout naši studenti.
Věz, ţe třebaţe bys mluvil tiše, tvá slova budou bernou mincí pro celý náš kolektiv.
Školní parlament vznikl ve školním roce 2009/10. Členy parlamentu jsou ţáci od 8. aţ do
13. třídy. Parlament se schází minimálně kaţdý měsíc.
Přípravy na vybudování Školního parlamentu započaly v říjnu 2009. Byl také sestaven Řád
Školního parlamentu. V listopadu proběhly volby zástupců v jednotlivých třídách a
uskutečnila se první neoficiální schůzka ţáků. Od ledna 2010 začal oficiálně fungovat Školní
parlament.
Členové Školního parlamentu: 8. tř. Michael Mottl, 9. tř. Jakub Vařeka, Albert Romanutti,
10. tř. Anna Petrušková, 11. tř. Tomáš Kadlec, Martin Fortelka, 12. tř. Jana Hejkrlíková, 13. tř.
Vojtěch Steiner, Radim Koreš
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Ročníkové práce
V průběhu 3. ročníku studenti pracovali na ročníkové práci, jejíţ výsledky pak v květnu
prezentovali. Cílem ročníkové práce je prokázat schopnost studenta samostatně, smysluplně a
do hloubky se zabývat vybraným tématem, schopnost pracovat s primární i sekundární
literaturou a s odbornými texty, schopnost shrnout jejich nejpodstatnější výpovědi a nalézat
mezi nimi souvislosti, nabídnout i vlastní názory a návrhy, dokázat vše přehledně a zajímavě
prezentovat. Vedle shrnutí teoretických východisek zahrnovala práce i praktické (výzkum,
měření, výroba) a umělecké (kresba, malba, fotografie) zpracování vybraného tématu. Kaţdá
ročníková práce měla svého vedoucího práce z řad učitelů a svého oponenta.
Dosaţená úroveň řady prací byla vynikající. Prezentace jednotlivých prací se zúčastnila
řada studentů (i z jiných ročníků), učitelů a rodičů.

Závěrečné práce studentů 3.ročníku

Předmět

Téma práce

Hv
ZSV

Punková hudba

D
Hv
Du
D
ZSV
D
ZSV
Bi
Hv
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Psychické vlastnosti osobnosti se zaměřením na temperament
Historie skautingu
Evropská jazzová hudba
Malířská tvorba Leonarda da Vinciho
Řecko - perský konflikt ve starověku
Vývoj humanistické psychologie
Doba Napoleona I.
Psychické jevy se zaměřením na vnímání, představy, fantazii a paměť
Vliv stimulačních látek na lidský organismus
Historie zpěvu

Řemeslný týden na Fořtu-září 2009
Letošní zářijový řemeslný projektový týden našich desáťáků nebyl pouze o práci. 10.třída
vyjela na biodynamický statek Fořt také se záměrem nacvičovat divadelní představení, do
kterého se pustili společně s ţáky 12.třídy, kteří s námi také byli. To, ţe se tohoto adaptačního
výjezdu účastnili i dvanácťáci bylo ostatně druhou novinkou. Brzy se ukázalo, ţe se v mnoha
případech stavěli vzorem svým mladším spoluţákům.
Hned první den pondělek byl ve znamení archeologie. Všichni jsme prošli odbornou
přednáškou o historii místního kraje a o vniku lidových vesnic. Slyšeli jsme pověsti a báje z
nedalekého hradiště a pečlivě jsme zapisovali a zakreslovali všechny přednášejícím zmíněné
zajímavosti z archeologické oblasti. Po přednášce jsme se vydali hledat hradiště z pověstí a
učili se vyhledávat stylem „luxování“ historické předměty v půdě. Tento den se později stal
podstatnou inspirací při výběru tématu divadelní hry.
V průběhu kaţdého dopoledne jsme pracovali v řemeslných skupinách: Při práci se dřevem
měli ţáci za úkol zhotovit okrasný vyřezávaný štít na průčelí jedné z budov statku. Při práci s
textilem se ţáci zabývali šitím kostýmů pro připravované divadlo. V chovu a zemědělství ţáci
pečovali o místní zahradu, vyháněli dobytek na pastvy, kydali hnůj, stáčeli čerstvé mléko a
plnili další denní potřebné práce. V poslední skupině, která měla za úkol údrţbu statku, ţáci
štípali a přerovnávali dříví, hrabali listí, opravovali ohradníky apod.
V odpoledních hodinách jsme se všichni zabývali divadlem. Společně jsme zpočátku
diskutovali a navrhovali základní téma a pak, kdyţ se začala dějová nit rozvíjet, měl kaţdý
osobní činnosti spousty. Někdo celou akci uchopil organizačně. Někteří připravovali scénáře,
a rozdávali role. Jiní si postupně vytvářeli poznámky pro osvětlovací a zvukové triky nebo
fotili a natáčeli zákoutí do hry pak pouţitelné. Další zas připravovali návrhy scén a jiní jim
vyráběli kulisy. Společně se také nacvičovali zpěvy v doprovodu piána. Přihlíţejícímu se
mohlo zdát, ţe je v roji realizace nápadů a představ, které se pomalu skládali do sebe a
začínali vytvářet souvislý děj. Mezi touto vesměs intelektuální činností jsme si občas odběhli
zahrát frisbee, softball a jiné uvolňující činnosti.
Večer byly na programu další zajímavé aktivity. Hrálo se a zpívalo u ohně, a nebo
jednotlivé skupiny jiţ za čerstva secvičovali nově vymyšlené scény. Společně jsme je pak
shlédli a uţili přitom mnoho zábavy.
Celá akce se tak stala úzkým spojením dvou tříd našeho středního stupně a myslím, ţe
naplnila nejen svou základní roli seznamovacího a řemeslného projektového týdne.
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Projekt eurytmie

Od 24. 5. do 4. 6. probíhal na středním stupni Waldorfské školy v Příbrami intenzivní kurz
eurytmie inspirované polynéskou kulturní tradicí.
Vedení kurzu i jeho celková koncepce spočívala v rukách německé lektorky Heidy, velmi
charismatické a temperamentní ţeny. Po dva týdny intenzivní práce vštěpovala studentům
základní myšlenku kurzu – kaţdý z nás můţe být vůdcem, kaţdý z nás můţe být učitelem.
Musíme pouze stát nohama pevně na zemi a věřit sobě, své energii, svým schopnostem. Díky
zvláštním pohybovým cvičením, která byla kombinací eurytmie a polynéských tradičních
tanců, si ţáci mohli tyto teze osvojovat i podvědomě, zvnitřňovat a upevňovat nové pocity a
postoje, proţívat chvíle, kdy kaţdý z nich se pravidelně stával vůdcem kruhu, učitelem
druhých.
Velký význam v jednotlivých lekcích byl kladen na rytmus. Dřevěná hůlka, kameny i
vlastní nohy a ruce – to vše se stávalo rytmickými nástroji, prostředky k propojení s druhými
v celkovém rytmickém souznění. Jako protiklad těmto pasáţím byly postaveny vsuvky lehké
meditativní hudby, tanec s peříčky a relaxační cvičení. To vše v celkovém souzvuku
podporovalo proţívání plynoucí energie, pohybu, lehkosti a tíhy, vnímání vlastní osobnosti
jako jedinečné bytosti a součásti celku zároveň.
Celý kurz byl veden v angličtině. Studenti byli odkázáni na své jazykové znalosti a díky
intenzivním proţitkům plynoucích z podstaty eurytmie jim bylo umoţněno v cizím jazyce
nejen komunikovat, ale i přemýšlet a okamţitě reagovat. I to bylo pro ně výzvou, kterou se
učili překonat a zvládnout.
Eurytmie byla pro značnou část studentů zvláště niţších ročníků záleţitostí zcela novou a
celý tento kurz byl pro ně skvělou průpravou k pravidelným hodinám eurytmie.
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Projekt Adopce dětí na dálku a sbírka na podporu léčby AIDS
Pár týdnů před prázdninami jsme v 10. a 11. třídě probírali problémy zemí třetího světa.
Toto téma jsem měla ve studijních plánech umístěno právě do těchto ročníků, kde by měli
studenti jiţ pociťovat určitou zodpovědnost za dění ve světě. Předpokládala jsem, ţe látku
probereme v pár lekcích a půjdeme dál. To se však nestalo. Po několika hodinách angličtiny,
kde si sami studenti zjišťovali a hledali informace, které se podle nich tématu týkaly, za mnou
přišlo několik studentů s tím, ţe by rádi, aby to, co se oni dozvěděli při těchto hodinách,
věděli i ostatní ve škole. Byla jsem tou myšlenkou zaskočená, ale zároveň i velmi mile
překvapená. Bylo evidentní, ţe se jich existence lidí, kteří neţijí v dobrých podmínkách (a to
ať jde o podmínky politické nebo zdravotní), velmi dotýká. Co mě však překvapilo ze všeho
nejvíc, bylo to, ţe sami chtějí pomoci. Ihned jsem začala zjišťovat, co konkrétně mají na
mysli. Proběhlo několik diskusí, které se finálně ustálily na myšlence vytvoření 2 skupin.
Jedna bude zpracovávat problémy Afriky: AIDS a jiné druhy nemocí, chudobu,
vykořisťování, politické problémy a vzdělávací školský systém. Druhá skupina pak
zpracovávala problematiku samotného viru HIV a AIDS v civilizovaných zemích, jejich
léčbu, financování léčby apod.
Po zhruba měsíční práci sezvali tito studenti ţáky 7., 8. a 9. třídy ZŠ a dále studenty
zbylých ročníků školy střední na svou vlastní přednášku. Na začátek rozdali dotazníky
vytvořené v angličtině, kde byly soustředěny otázky čistě na informovanost a orientaci v
daném tématu. Ţáci ostatních tříd dostali čas na jejich vyplnění (kdo dotazník nezvládl kvůli
jazykové bariéře, mohl dostat, a také dostal, dotazník v jazyce českém). Dotazníky byly
vybrány a později také zhodnoceny. Pak následovala přednáška s prezentací v Power pointu,
kterou vytvořili také sami studenti. U jednotlivých slideů s textem, byl obsah čtený a
překládaný. Po proběhnutí prezentace dali studenti prostor ţákům na jejich otázky. Vzhledem
k tomu, ţe jde o téma neustále probírané a také vţdy aktuální, dotazů byla spousta.
Stejně probíhala i prezentace druhá, studenti se totiţ dopředu shodli na stejném postupu,
tedy: dotazník, prezentace a dotazy.
Co však bylo nejpřínosnější, a proč se vlastně studenti rozhodli tuto akci uskutečnit, byl
fakt, ţe chtějí pomoci nejen tím, ţe budou sebou nabyté informace šířit dál, coţ vnímáme jako
velmi důleţité, ale ţe chtějí pomoci i hmotně. Kdyţ uţ tedy ostatní byli zasaţeni někdy
starými někdy nově získanými informacemi o leckdy otřesných poměrech jinde ve světě,
předloţili studenti návrh na podporu a financování dětí-studentů třetího světa. Sami se ujali
rolí výběrčích poplatků a apelovali na ţáky, aby adopci vnímali jako důleţitou, a také aby ji
dovedli do konce, aby si předávali pochodeň zaštiťovatelů projektu i ve chvíli, kdy budou
školu opouštět. Plán padl na úrodnou půdu, ještě do konce roku se vybral jistý obnos a v
letošním školním roce se bude pokračovat.
I druhé téma AIDS mělo velikou odezvu. Završením projektu se také stala sbírka, tentokrát
však jednorázová, kdy budou peníze vybrány a odeslány na podporu léčby AIDS.
Po celé přednášce měli studenti velmi dobrý pocit. Kdyţ jsem s nimi diskutovala, cítila
jsem velké zadostiučinění. V tu chvíli totiţ pochopili jak velkou hodnotu má lidské slovo a jak
se s ním dá nakládat. Ţe jej můţe kdokoli vyuţít v dobrém slova smyslu, ale také naopak.
Poprvé také měli pocit, ţe nemusí jen z dálky přihlíţet tragediím, ale mohou alespoň malým
kouskem pomoci. A také pochopili, jak je tento malý kousek vlastně kusem obrovským, kolik
práce za ním stojí a jak moc můţe někomu, kdo ţije pod horkým africkým sluncem nebo třeba
tady v České republice v nemocničních podmínkách, pomoci.
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16. Aktivity a prezentace školy
Září
• Vítání 1. září-první školní den v roce 2009/2010
Jako jiţ tradičně zahájila Waldorfská škola Příbram nový školní rok přivítáním prvňáčku a
studentů prvního ročníku střední školy špalírem, který vytvořili ţáci, studenti a učitelé z
ostatních ročníků. Pro prvňáčky, které doprovázeli ţáci osmé třídy (jejich letošní patroni), o
byl veliký záţitek prvního školního dne. Noví ţáci školy tak nejen symbolicky, ale i prakticky
přicházejí z vnějšího světa do školy.

• 1.-10. 9.-Výstava ručních prací (knihovna školy)
• 2. 9.-7.- 9.třída beseda se sportovci (boxeři), projekt „Sportem proti kriminalitě“
• 3. 9.-Rada Společnosti WŠ
• Pondělní zpívání
• 8. 9.-3., 4. třída-zahájena plavecká výuka (ukončeno 18.11.)
• 11. 9.-10.třída-Program prevence K-centrum
• 21.-25. 9.-10., 12. třída projektový týden na Fořtu (adaptační kurs)
• 14.9.-3.třída-kino „Pohádky H. Týrlové“
• Od 14. 9.-1.-4.třída-společné zpívání „Michaelské pásmo“
• 18.9.-5. třída „Den na dětském hřišti“
• 23.9.-3.-9.třída „Odpadová olympiáda“-23. září 2009 se od 9.00-11.30 na Náměstí 17.
listopadu konala odpadová olympiáda základních škol v Příbrami, kam byla naše škola téţ
přihlášena. Ţákům naší školy se podařilo umístit na pěkném třetím místě.

• 24.-25. 9.-5. třída-třídní výlet-Varţov
• 25. 9.-1.-9. třída-výukový program „Dravci“
• 29. 9.-1.-2. třída-Michaelská slavnost na Svaté Hoře

49

29. září, na svátek svatého Michaela, se první a druhá třída vydala na Svatou Horu na svou
zkoušku odvahy. Jiţ 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 aţ ne místo, kde měl kaţdý z prvňáčků a druháků
prokázat svou statečnost-dojít aţ na místo, kde se v hustém křoví snad tento drak
schovával…Věřte nebo ne, většina z nich se sama vydala sloţit 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.
Celá slavnost se vydařila, posíleni překonáním strachu jsme se vrátili zpět do školy,
abychom v průběhu našeho dalšího ţivota odváţněji čelili svým vlastním strachům…Ale o
tom zase někdy příště.
Poděkování patří ţákům osmé a deváté třídy, kteří celou slavnost připravili.
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Říjen
• Pondělní zpívání
• 1. 10.-Rada Společnosti WŠ
• 2. 10.-Dílnička-jednoduché šití z filcu-skřítci, zvířátka
• od 2. 10. zahájení činnosti zájmových útvarů
• 6. 10. školní sbor-Vystoupení ţáků na vzpomínkovém shromáţdění u příleţitosti 65.
výročí Karpatsko-dukelské operace
• od 7. 10.-1.-4. třída společné zpívání-„Podzimní pásmo“
• 7. 10.-1.-4. třída divadelní představení „Kozlík“
• 8. 10.-8. třída-návštěva ZOO Praha
• 17. 10.-1. třída-výlet první třídy do Solvayových lomů
• 17. 10.-Dílnička-tvoření z papíru-papírové hvězdy
• 13. 10.-6. třída-návštěva Městské knihovny J.Drdy (skupina A)
• 20. 10.-6. třída-návštěva Městské knihovny J.Drdy (skupina B)
• 22. 10.-1.-13.třída-Den otevřených dveří
• 23. 10.-1.-13.třída-Podzimní měsíční slavnost
• 29. 10.-1. 11.-Umělecko-řemeslný seminář-práce se dřevem v 10.třídě
VYHODNOCENÍ UMĚLECKO-ŘEMESLNÉHO SEMINÁŘE 2009 VE WŠ PŘÍBRAM

Koncem října se na waldorfské škole v Příbrami sešli ke společné praktické a teoretické
činnosti účastníci z různých koutů Čech. Mezi dospělými byly učitelé z waldorfských i
klasických škol z Příbrami, Prahy, Brna, Hořovic, Tábora a někteří výtvarníci z Příbramska.
Semináře se celkem účastnilo 12 dospělých. Veškeré aktivity byly zaměřeny na první ročník
střední školy a měli charakter pedagogický a výtvarně tvořivý. V teoretické rovině se jednalo
o několik přednášek z pedagogické metodiky a didaktiky, z odborné umělecko řemeslné
problematiky a ze základů umělecké truhlařiny. Akce měla hned několik cílů. Prioritním bylo
především nastínění východisek pro nový způsob „ozdravného“ procesu výchovy před
negativy moderních technologií, a to vyváţením těchto jednostranně intelektově zaměřených
činností podporou vůle kaţdého dítěte prostřednictvím řemeslné práce, která je exaktní a
zároveň výtvarně tvořivá. Základním motivem tedy bylo, jakým způsobem zapracovat
vyučování uměleckých řemesel, jakoţto zástupce manuální výchovy do školních vzdělávacích
programů a to i u těch oborů, které nejsou vyloţeně praktické. Naše waldorfská škola se totiţ
staví za podporu udrţení manuálních prací v hodnotovém ţebříčku dospívajících a snaţí se
ukázat i dalším školám, ţe mají řemesla v edukační činnosti nezastupitelné místo, právě svým
efektivním působením na celostní rozvoj osobnosti nejen dospívajících.
Všichni účastníci si prošli hlavní praktickou částí, kdy si upevňovali manuální dovednosti
za pomoci ručního nářadí při výrobě lidové dřevěné stoličky ze smrku. Tato práce nás
provázela průběţně celým seminářem a kaţdý z účastníků si mohl stoličku nakonec odvést
jako inspiraci pro práci s dětmi domu. Při přednášce Dr. Ing. T. Zuzáka (waldorfský pedagog,
vedoucí waldorfských seminářů) se náš počet více neţ zdvojnásobil ještě o další zájemce z
řad různých učitelů i rodičů a mohli jsme vyslechnout a také se interaktivně účastnit
zajímavého povídání o vývoji dítěte a jeho fázích, o smyslu manuálních prací na škole a
celkově o rozvoji osobnosti dítěte v období adolescence. Dále jsme při odborných uměleckořemeslných přednáškách, které vedl M. Patřičný (autor mnoha publikací s dřevo-tématikou),
mohli slyšet o stromech a dřevu, jeho moţnostech, růstu, kráse, specifikách, vlivu stromů a
dřeva na člověka a krajinu, o výběru dřeva pro výtvarnou práci apod. Svými zkušenostmi a
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odbornými znalostmi nás ostatní velmi obohatil.
V průběhu celého semináře probíhali mezi účastníky různé drobné besedy na téma řemesel
a celkově nás chvíle strávená o podzimních prázdninách nad uţitečnou prací naladila
pozitivně pro další kaţdodenní práci a dala mnoho podnětné inspirace pro realizaci
pedagogických cílů v našich školách. Snad nám bude umoţněno setkat se opět za rok, při
zaměření semináře na druhý ročník středního stupně.
Velmi děkujeme Městu Příbram a všem sponzorům za pomoc při materiálním zabezpečení
a finanční podporu celého semináře.
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Listopad
• Pondělní zpívání
• od 1. 11.-1.-4. třída-společné zpívání-„Martinské pásmo“
• 5. 11.-Rada Společnosti WŠ
• 6. 11.-Bazar nePotřebných věcí
• 9. 11.-1.-5.třída-hudební pořad „Zvěřinec“
• 10. 11.-3.třída-návštěva-Městské knihovny J. Drdy
• 12. 11.-1.-2.třída-Svatomartinská slavnost
• 13. 11.-Dílnička-předení na kolovratu, práce s ovčí vlnou
• 19. 11.-návštěva PhDr.Aneţky Janátové-práce s dětmi
• od 18. 11.-1.-4. třída-společné zpívání-„Adventní pásmo“
• 19. 11.-7.-12. třída-výchovný koncert Petra Chromečka
• 25. 11.-5. třída návštěva Městské knihovny J. Drdy
• 28. 11.-1.-13.třída-Vánoční jarmark
Pozvánka na Vánoční jarmark
Společnost Waldorfské školy v Příbrami vás srdečně zve na Vánoční jarmark v sobotu 28.

listopadu od 14.00 do 17.00.
Připravujeme pro vás vánoční zpívání, lití olova, výrobu voskových svíček, ukázku předení
na kolovratu, posezení u čaje, kávy a vánočního cukroví, ukázky prací našich učňů. K
zakoupení zde budou pro potěšení vás i vašich blízkých-ručně šité panenky, skřítci, hračky,
průsvitky a hvězdy do oken, adventní věnce a svícny, originální přání,.......
Doprovodný program
14:30 – představení loutkového divadla Waldorfské školy
*** PSANÍČKO PRO MIKULÁŠE ***
Výtěţek z jarmarku je určen na financování projektu
„Oáza klidu a pohybu“
Příbram II, Hornická 327, www.waldorf.pb.cz

Reflexe jarmarku
V sobotu 28. 11. jsme zaţívali příjemný čas se všemi účastníky Adventního jarmarku na
Waldorfské škole Příbram. Vládla zde velice přátelská atmosféra.
Do vánoční nálady nás uvedl školní sbor.
Po zahájení jsme měli moţnost zakoupit adventní věnce, vánoční dekoraci nebo si
vyzkoušet svoji zručnost v některé z dílniček. Mohli jsme si také vytvořit vlastní vánoční
ozdoby, nebo zakoupit levný vánoční dárek pro své blízké.
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Akci podpořili svými výrobky také maminky z mateřského centra Poupátko a třída
waldorfské mateřské školky Sedmikráska.
Ţáci 9. třídy si zaslouţí uznání a pochvalu za to, jak bravurně zvládli úkol připravit
občerstvení a obsluhovat zákazníky ve školním bufetu. Protoţe výtěţek z jarmarku poslouţí
na podporu projektu Oklipo (Oáza klidu a pohybu - tj. umístění herních a klidových prvků na
zahradě školy) - věříme, ţe ti z deváté třídy, kteří odchází se školy na jiné školy nebo učební
obory, budou vyuţívat například plánovaný venkovní altánek ke schůzkám a společnému
setkávání i v budoucnu.
Všem, kdo se na akci jakýmkoli způsobem podíleli, patří vřelé dík našeho občanského
sdruţení Společnost Waldorfské školy Příbram.
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Prosinec
• Pondělní zpívání
• 3. 12.-Rada Společnosti WŠ
• 1.-4. třída-společné zpívání-„Adventní pásmo“
• 4. 12.-1.-4.třída-Mikulášská nadílka
• 9. 12.-9.třída-návštěva Úřadu práce-volba povolání
• 10. 12.-Vánoční vystoupení školního sboru
• 15. 12.-6.-9.třída-Výchovný koncert
• 16. 12.-návštěva PhDr.Aneţky Janátové-práce s dětmi
• 16. 12.-1.-13. třída-Vánoční hra

• 17. 12.-1.-13. třída-Zimní měsíční slavnost

• 18. 12.-7. třída-Program prevence K-centrum
• 21. 12.-7.-8. třída-výukový program Zelená pumpa
• 22. 12.-10.-13. třída-školní volejbalový turnaj
• 22. 12.-Vánoční vystoupení školního sboru pro Vojenské sdruţení rehabilitovaných AČR
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Leden
• Pondělní zpívání
• 5. 1.-1.-13. třída-Den otevřených dveří
• 6. 1.-Tříkrálový průvod-vystoupení školního sboru

• 7. 1.-Rada Společnosti WŠ
• 7. 1.-návštěva PhDr.Aneţky Janátové-práce s dětmi
• od 7. 1.-1.-4. třída-společné zpívání-„Zimní pásmo“
• 13. 1.-9., 10., 11.třída-návštěva Památníku Terezín
• 21. 1.-5.-13. třída-Vzdělávací pořad „Indie“
• 21. 1.-7. třída-2hod beseda „Mezilidské vztahy“-zajistil JUDr. M. Fára
• 23. 1.-Loutkové divadlo
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Únor
• Pondělní zpívání
• 4. 2.-Rada Společnosti WŠ
• 1.-4. třída-společné zpívání-„Masopustní veselice“
• 7.-13. 2.-6., 10. třída-lyţařský výcvik
• 10. 2.-návštěva PhDr.Aneţky Janátové-práce s dětmi
• 12. 2.-1.-4.třída-Masopust (Masopustní veselice bavila nás převelice…)
Ačkoli do samotného masopustu zbývalo ještě pár dní, rozhodli jsme se kvůli prázdninám
vyrazit na karnevalový průvod do ulic o něco dříve-tak, abychom si ho téţ řádně uţili. Při
pátku se tedy před školou sešla hromada maskovaných dětí a jejich učitelů z první, druhé, třetí
a čtvrté třídy. K vidění byly pohádkové bytosti, zvířátka, řemeslníci a další a další maškarády.
Za mohutného společného prozpěvování vyrazil celý průvod po Staré Příbrami. Zastavili
jsme se pod sochou Svatého Václava a zpěvem bavili celou Praţskou ulici, další zastávkami
byla prodejna Slunovrat (nám blízká svým sortimentem), protější cukrárna (téţ velmi blízká
svou nabídkou), u paní rovnátkoloţky MUDr. Kopřivové, v dílnách waldorfské školy na
bývalé 2. ZŠ a po cestě zpět téţ v prodejně italských delikates. Všude nás s radostí vítali, a
ačkoli jsme to nečekali, podělili nás výsluţkou, která byla nakonec taková, ţe i děti samy
odmítaly čokoládu!!!
Poté jsme se vrátili do školy a se značnou chutí se pustili do slaného oběda.

Celý průvod byl velice veselou a podařenou akcí, jenţ vyvolala úsměv na tváři nejen nás
samotných. Nyní však přišel čas poněkud utáhnout opasky a těšit se na rozloučení se zimouvynášení Morany.
• 25. 2.-5. -7., 9. třída-divadelní představení „Rychlé šípy II.“
• 25. 2.-Valná hromada Společnosti WŠ
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Březen
• Pondělní zpívání
• 1.-4. třída-společné zpívání-„Vynášení Moreny“
• 4. 3.-Rada Společnosti WŠ
• 11. 3.-6.-9.třída-divadelní představení „Jak jsem vyhrál válku“
• 13. 3.-Loutkové divadlo

• 18. 3.-návštěva PhDr.Aneţky Janátové-práce s dětmi
• 22. 3.-1.-4. třída-vynášení Moreny

• Od 23. 3.-1.-4.třída-společné zpívání-„Jarní pásmo“
• 27. 3.-1.-13.třída-Velikonoční jarmark
Společnost Waldorfské školy v Příbrami zve na Velikonoční jarmark v sobotu 27.
března od 14.00 do 17.00 hodin
Co nás čeká?
Malování vajíček barevným voskem – pletení pomlázek - výrobky dětí a rodičů s
velikonoční a jarní tematikou - kytičky - šité hračky - výrobky učňů, švadlen, truhlářů a
kovářů (k podívání i ke koupi) - občerstvení.
A ještě:
- stánek rodinného centra Poupátko
- stánek třídy mateřské školy pracující na principech waldorfské pedagogiky
- stánek s výrobky dětí a maminek z Azylového domu
Doprovodný program:
15.00 Kašpárkovy čertoviny a něco navíc-loutkové představení pro děti od 4 let,vstupné
dobrovolné.
• 31. 1.-1.-13. třída-Jarní měsíční slavnost
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Duben
• 6. 4.-7.-13. třída-divadelní představení „Rimoni“
• 6. 4.-9. třída-program K-centrum
• 12.-16. 4.-6.-9. třída projektový týden
• 12. 4.-Uwe Buermann-přednáška 6.-13. třída-„Vliv médií na člověka“
• 23. 4.-návštěva PhDr. Aneţky Janátové-práce s dětmi
• 23. 4.-Den po Dni Země-ekologická aktivita 1.a 8. třídy
Kaţdý je rád, můţe-li se po přestálé zimě trochu vyspravit-pořádně protáhnout, najíst se,
vyčistit si koţich či kabát (případně zuby, spal-li celou zimu), uklidit si. Kaţdý nadcházející
jaro jistě rád přivítá do pěkného, čistého. A tak se i první a osmá třída Waldorfské školy
Příbram rozhodla po roce zase trochu přiloţit ruku k dílu a svou pílí pomoci tam, kde předtím
člověk ve své slepé nevědomosti a povýšené nadutosti po sobě zanechal vskutku „krásnou“

památku v podobě odpadků zanechaných na jim nepříliš určených místech.
V pátek 23. dubna jsme společně vyrazili pod Svatou Horu podívat se, jak dalece si lidé
váţí čistého prostoru. Ačkoli zde minulý rok osmáci perfektně uklidili a nasbírali přes dvacet
plných pytlů odpadu, podařilo se jich znovu kolem deseti dát dohromady.

Protoţe má kaţdý prvňák na Waldorfské škole jako svého patrona studenta z s osmé třídy,
mohli jsme se rozdělit na několik skupin, které si daly za cíl vyčistit jednotlivé úseky-hřiště
pod Svatou Horou, cestu ke svatohorským schodům, okolí cesty a sad aţ ke svatohorskému
dubu. Za necelou hodinu bylo hotovo a byla radost vidět s jakým zápalem se všichni činili.
Odpad jsme roztřídili na plasty a směsný a s radostí vyhodili.
Vám všem, kteří navštěvujete Svatou Horu z této strany přejeme příjemnou, oku libou
procházku, a budeme rádi, připravíte-li nám na příští rok menší nadílku.
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• 23. 4.-Olympijské hry 5. tříd waldorfských škol
První písemné záznamy o olympijských hrách jsou z roku 776 př. Kr., ale není jisté jestli
tyto hry nebyly uţ dříve, ale bez písemných záznamů. Oficiálně se ale za počátek
olympijských her počítá tento rok a jako zakladatel, nebo spíše znovuobjevitel , je povaţován
élidský král Ífitos, kterého trápily bratrovraţedné boje, a chtěl alespoň na chvíli pro Řeky mír.
Pokaţdé se konaly v údolí Olympie v peloponéské Elidě, hlavním střediskem konání byl Diův
oltář s jeho obrovskou sochou, kterou vytvořil Feidia.
Za konání olympijských her byl vyhlášen mír v celém Řecku a musely být zastaveny
všechny probíhající války, dokonce byly v této době zakázány i popravy zločinců. Kdo toto
pravidlo porušil, byl diskvalifikován na několik příštích olympijských her, a to se za dlouhé
historie starověkých her stalo pouze třikrát. Ten, kdo by se snad opováţil na závodiště
vstoupit se zbraní, byl potrestán smrtí.
Vítězové dostávali za vítězství pouze olivový věnec, ale obec, ze které pocházely, jim
většinou po příjezdu nechala vybudovat přepychový dům a zařídila jim tolik blahobytu, ţe do
konce ţivota uţ nemuseli nic jiného dělat. Někdy byli povaţováni skoro aţ za polobohy.
Důkazem tohoto je i slavná socha Diskobola od Myróna, která byla povaţována za ideál řecké
krásy. Prvním zaznamenaným vítězem byl Koroibos.
Hry začínaly ryze náboţensky – zahájily je slavné oběti v posvátném háji Altidě.
Tak jako se olympijské hry zrodily k pobavení bohů, tak kvůli bohům také zanikly. Po
letech bojů se začalo konečně na území Řecka prosazovat křesťanství a císař Theodorius I.,
jenţ povaţoval olympijské hry za pozůstatek pohanství, rozhodl o jejich zrušení. 286. hry,
které se konaly roku 393 našeho letopočtu, tak byly poslední.
O znovuzrození her se začalo uvaţovat aţ v letech 1875 aţ 1881 a největší měrou se o to
zasadil Francouz Pierre de Coubertin. V roce 1896 se konaly první novodobé hry, a to ve
svém starém působišti – v řeckých Athénách. Od roku 1924 (Paříţ) se hry rozdělují na letní a
zimní. V roce 2004 se letní olympijské hry znovu vrátily do svého prvního působiště – do
Řecka.
Oslavu letních olympijských her mohly proţít i děti z páté třídy příbramské waldorfské
školy v měsíci dubnu roku 2010, a to v rámci výuky epochy dějepisu. Místem konání bylo
krásné město Písek. Učitelé, rodiče a další obětaví lidé přichystali pro jedenáct waldorfských
škol z naší vlasti a pro pátou třídu waldorfské školy z Polska, výtečné olympijské klání. Jako
tradičně byla celá oslava zahájena večerní přehlídkou divadelních představení a recitací,
zpravidla na motivy známých Homérových eposů. Všechna vystoupení byla moc pěkná.
Druhý den se děti ze všech zúčastněných škol rozdělily do týmů řeckých měst (Athény,
Mykény, Théby,…). Kaţdé město mělo svého prétora, na kterého se s čímkoliv mohlo obrátit.
Poté začalo sváteční zahájení olympijských her, krásnou průpovědí, zapálením olympijského
ohně a slavnostním přivítáním všech účastníků a hostů. Po takto důstojném zahájení
následovalo zápolení v různých disciplínách: hod břemenem, zápas, skok do dálky a další.
Společnými disciplínami byla štafeta a maratón.
Všichni „sportovci“ se těchto disciplín účastnili s velkým nasazením a zaujetím. Pak uţ
zbývalo jen slavnostní ukončení řeckých letních olympijských her pod záštitou písecké
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waldorfské školy.
Děti z Příbrami si přivezly několik ocenění, která jsou určitě hřejivá. Ale především mají
spoustu radostných záţitků, nejen z vítězství jich samotných, ale i z vítězství druhých. A
mohly si tak připomenout a uvědomit si, ţe není důleţité zvítězit, ale zúčastnit se.

Olympijské hry tedy nebyly jen o medailích a diplomech. Podstatné bylo umění „být“ s
ostatními, navzájem si pomáhat, proţívat společné, vnímat souţití všech lidí. Na začátku této
události přijely děti z příbramské školy jako jeden malý střípek velké mozaiky společenství,
který se během olympiády postupně začlenil do jednoho celku, do velké jednoty. Z těchto her
tedy, odjíţděly děti plné dojmů, přátelství, radosti a s vírou, ţe být na prvním místě, není
podstatou všeho. Krásné je dojít do cíle s hlavou vzhůru i přes nesnadné překáţky - vítězství
nad sebou
samými.
• 26. 4.-6. třída-divadelní představení „Saturnin“
• 29. 4.-4. třída divadelní představení „Tři veteráni“
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Květen
• 3. 5.-1.-4. třída společné zpívání-„Májové pásmo“
• 7.-9. 5.-9. ročník řezbářského sympozia-pozvánka:
Letošní řezbaření bude třetím ročníkem z cyklu sympozií, která jsou zaměřena na výrobu
hudebních nástrojů, letos dechových. Opět se tedy vydáme do světa zvuků a harmonií a
pokusíme se rozeznít vlastní duši. Půjde o tvůrčí dílnu, kde se společně setkají dva
řemeslné obory – řezbářství a především „hudební nástrojařství“.
Zaměříme se na výrobu nástrojů z bezového dřeva a pod našima rukama bude vznikat
osobitý kus hudebního nástroje. Akustické zákonitosti a způsoby výroby nám pomohou
přiblížit dva odborní lektoři, kteří ve dvou pracovních skupinách povedou naše ruce a
pokusí se nás zasvětit do tajů těchto tradičních hudebních nástrojů a jejich dalších
obměn v průběhu času.

Lektoři:

Ing. Jan Kašpařík – Ve svém atelieru staví a rekonstruuje unikátní hudební nástroje
a akustické systémy. Mezi jeho práce patří klarinety, flétny, rákosové šalmaje, rohové tuby z obřích
slunečnic a zvířecích rohů a mnoho dalších experimentálních dechových nástrojů z travin a jiných
přirodních surovin. Vyučuje akustické principy a další teorie zvuku na univerzitě v Brně.

Mgr. Marek Gonda – Výrobce fujar, koncovek, jiných lidových píšťal a etnických nástrojů žijící
na Moravě.

Na všechny své nástroje také aktivně hraje ve skupině Bezobratři a svou již

několikaletou lektorskou činností se snaží uvést potěšení z hudby do života a společnosti.

Pracovní skupiny:

-

Výroba koncovky a šestidírkové flétny (M. Gonda) - 8 míst

2. Výroba klarinetu a event. příčné flétny (J. Kašpařík) - 10-12 míst

Na uvedenou elektronickou adresu (níže) prosím napište, v jaké skupině máte zájem pracovat.
V případě, že z důvodu naplněné kapacity bude Vaše vybraná skupina obsazena, automaticky
budete zařazeni do skupiny druhé, v případě však, že celkový limit účastníků nebude překročen.
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• 11. 5.-12.-třída-gymnázium, 11. třída-učni-návštěva České národní banky
• 10. 5.-6. třída-divadelní představení „Rychlé šípy II.“
• 14.-16. 5.- Kamenosochařský kurz
• 17. 5.-návštěva PhDr. Aneţky Janátové-práce s dětmi
• 19. 5.-8., 9.třída-prohlídka Národního divadla
• 24. 5.-4. 6.-10.-12. třída Projekt eurytmie
Waldorfské gymnázium navštívila Heidi z Německa, aby nás seznámila s eurytmií. Mnozí
ze III. ročníku uţ měli nějaké představy, jelikoţ jsme se s tímto termínem setkali na základní
škole. Eurytmie mi byla předkládána jako spojení vlastní energie s energií přírody pomocí
sladění pohybu. Nyní to bylo něco podobného, ale úplně jinak.
První dny seznamování byly nezvyklé. Vcítěnost a váţnost, s kterou nám Heidi představila
svou eurytmii, byla pro mnohé komická, aţ občas budila hrůzu, ale zvykli jsme si rychle.
Komunikace byla všelijaká. Byla na lidech, kteří lepe ovládali německý, nebo anglický jazyk.
Nejsem člověk, který by si myslel, ţe má v sobě nějakou více pozitivní energii a
nepřistupovalo se mi k této činnosti snadno, ale přesto jsem si na konci řekl, ţe to bylo super.
Jelikoţ nejsem ten, kdo by dané dva týdny, co Heidi strávila ve škole, mohl dobře posoudit,
poradím si s tím, jak se mi zdálo, ţe to proţil III. ročník. Celkově se eurytmie zúčastnil I., II. a
III. ročník naší školy. Našli se ojediněle jedinci, kteří dávali najevo, ţe se jim to nelíbí, ale
nikdo si nestěţoval.
Čím jsme se zabývali popisovat nebudu, jelikoţ je to málo. Člověk by musel být svědkem
toho záţitku, aby to mělo význam. Prozradím, ţe Heidi byla osoba protikladů, stejně jako
eurytmie. Vţdy si prosadila co bylo třeba a bylo to fajn. Moc jsme si to uţili a zůstaly nám
silné záţitky.
Jiří Housar, student
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Červen
• 31. 5.-4. 6.-4. třída-ŠvP Roţelov
• 4. 6.-8. třída-divadelní festival „Duhové divadlo“ v Písku
• 3. 6.-návštěva PhDr. Aneţky Janátové-práce s dětmi
• 8. 6.-3. třída výstava „Svět kouzelných hraček“
• 7.-11. 6.-7., 8. třída-ŠvP Hrachov
• 16.-18. 6.-3. třída školní výlet Nadějkov

• 18. 6.-6. třída výlet-Praţský hrad
• 21. 6.-10. třída-prezentace prací pro 8.-12. třídu
• 22. 6.-6., 10.-12. třída-„Techmánie“-Plzeň
• 23. 6.-Měsíční slavnost
• 24. 6.-vystoupení 8.třídy-divadelní představení „Romeo a Julie“

• 24. 6.-Jánská slavnost
Krásného červnového odpoledne ve čtvrtek 24.června jsme v okolí školy mohli proţít
jánskou slavnost. Tradičně jiţ poněkolikáté jsme oslavili svátek svatého Jana, dobu letního
slunovratu, svátek slunce a světla. Dobu, kdy země vydechuje, intenzita slunce stoupá,
prostory se zaplňují hlasy ptáků, bzučením hmyzu, květy se rozvoní a my se můţeme oddat
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přicházejícímu teplu a světlu.
Za libých tónů kytar a zpěvu začaly přicházet děti převáţně z první aţ čtvrté třídy naší
školy, ale i budoucí prvňáčkové a děti předškolního věku ze třídy Sedmikráska. Po zaznění
písní, které nám ještě přiblíţily atmosféru jánské slavnosti, zaznělo pár slov k tématu jánské
doby a k samotnému průběhu slavnosti. Poté se děti mohly vydat na „Cestu za zlatým
kapradím“ a rozprchnout se ke všem hrám okolo školy. Byly to především hry na smyslové
vnímání (chuť, čich, hmat) – ochucování různých potravin, poznávání bylin atd. Dále hry, při
kterých děti mohly prokázat odvahu, obratnost, zručnost a kreativitu. Kdyţ se dětem podařilo
navštívit všechna stanoviště, odnesly si domů na památku dřevěnou placičku s nápisem
„Svatojánský den“- kaţdé písmenko značí jednu dovednost. Na konci cesty děti čekal sladký
poklad, a to v podobě zlatých čokoládových penízků, který se ukrývaly pod „zlatým“
kapradím. Výraz očí v dětských tváří nasvědčoval tomu, ţe děti z tohoto záţitku proţívaly
radost a pocit očekávaného překvapení.
Během procházení této cesty si rodiče i děti mohli dopřát mátový nápoj a napečené dobroty
od maminek nebo si na chvíli posedět a věnovat se pletení věnečků z jarního či uţ letního
kvítí.
K naklánějícímu se večeru nastalo slavnostní zapálení svatojánského ohně doprovázeno
říkáním zaříkávadel, které měly kouzelnou moc zahnat veškeré zlé nemoci, neduhy a očistit
tak lidskou duši i tělo. Na ohni se vařil čaj z devatero bylin, který měl téţ magickou moc a
mohl kaţdému dodat sílu. U ohně bylo milé a příjemné posedět, opékat si dobroty anebo si
jen tak povídat. Starší děti si později poslechly pohádku „O věrném Janovi“, kde se vyskytuje
motiv oběti. Sluha Jan nasadí vlastní ţivot za svého pána. Později je neprávem odsouzen. Ale
díky vděčnosti pána a jeho schopnosti téţ přinést oběť je vysvobozen.
Můţeme se tedy zeptat, co je naší obětí doby jánské? Je to právě ztráta vnitřní bdělosti,
kterou odevzdáme, aby v nás později mohly zrát nové plody.
Velké díky patří rodičům, učitelům a ţákům deváté třídy, které se aktivně podíleli na
přípravě anebo samotné organizaci slavnosti. A samozřejmě všem návštěvníkům, především
dětem.
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Srpen
Letní dětský tábor v Hradčanech u Ploučnice
Hrad Grálu byl daleko od všech lidí a toto místo bylo poněkud podivné, a kdyţ se v trosky
rozpadl, mnoho lidí v sousedních zemích se podivovalo, co by tam asi mohlo být, a někteří
byli v pokušení tam jíti a podívati se…Zprávy putovaly do všech zemí, ale nikdo se neodváţil
to místo navštívit kromě několika rytířů, ti plni vzrušení vstoupili a pobyli tam dlouhou dobu.
Ţili jako poustevníci, putovali po lesích, ţivíc se skromně. Byl to tvrdý ţivot, je však těšil
velice, a kdyţ se jich lidé ptali, proč tak ţijí, odpovídali:“Jděte tam, kde jsme byli my a
poznáte proč.
Všechny dobrodruţné, umělecké, rytířské a přírodní povahy zveme ke Kruhovému stolu,
který stvořil Merlin na znamení kulatosti světa. A ti, kteří jsou vybráni do společenství
Kruhového stolu, povaţují to za větší poţehnání, neţ kdyby získali polovinu světa a stávají se
hledači pravdy Svatého Grálu.
Na Avalon (šťastný ostrov) pojedeme, kde příroda sama vše zaopatří a kaţdou tíseň vyléčí,
na krásné místo u řeky Ploučnice. Zde proţijeme naplněných 12 dní rytířským
dobrodruţstvím, putováním krajinou, uměleckými řemesly, ale především věčným hledáním
své pravé cesty.
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17. Kontroly
Česká školní inspekce

V dubnu 2010 proběhla na naší škole inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) a c)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (dále školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Tříčlenný inspekční vedl PaedDr. Václav Skála, školní inspektor Středočeského
inspektorátu.

I. Střední vzdělávání
1) Pro tematické zjišťování v oblasti maturitních zkoušek prosím připravit kopie maturitních
protokolů (pouze hlavního dvojlistu) za poslední tři roky.
2) Pro tematické zjišťování v oblasti EVVO připravit ekonomické ukazatele:
a) pořízení pomůcek, učebnic, metodických materiálů, DVPP, externích sluţeb, - uvést
celkovou částku v Kč za rok 2006, 2007, 2008, 2009,
b) pořízení specializované učebny apod. - uvést celkovou částku v Kč za jednotlivé roky
2006, 2007, 2008, 2009,
c) uvést výše odměny koordinátora EVVO - uvést celkovou částku v Kč za jednotlivé
roky 2006, 2007, 2008, 2009
3) Pro tematické zjišťování v oblasti matematické gramotnosti prosím připravit tyto údaje:
a) celkový počet pedagogů / počet pedagogických pracovníků vyučujících matematiku
s odborným vzděláním pro M ve školních letech 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
b) počet dělených hodin M v rozvrhu školy / počet všech hodin M v rozvrhu školy,
c) celkový počet hodin M / počet disponibilních hodin vyuţitých pro M v ŠVP (pouze u
Gymnázia)
d) počet volitelných předmětů vztahujících se k M ve středním vzdělávání
e) počet všech volitelných předmětů ve středním vzdělávání

II. Dle zvážení vedení školy
1) Další vypracované dokumenty vztahující se ke vzdělávací činnosti školy:
různé plány, strategie, plány kontrolní činnosti, různá hodnocení a přehledy analýz, které
by chtěla škola inspekci předloţit, plány výchovných poradců pokud jsou zpracovány, atd.
2) Seznam členů školské rady, v případě, ţe má škola k dispozici zápisy z jednání školské
rady
3) Seznam členů studentské samosprávy pokud je ustanovena
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Inspekční tým neshledal ţádná závaţnější pochybení v dokumentaci školy. Drobné
nesrovnalosti byly do lhůty 3 měsíců odstraněny.
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18. Základní údaje o hospodaření školy
Komentář k rozborům za období leden–prosinec 2009
Organizace skončila se záporným hospodářským výsledkem -132.929,69 Kč, přestoţe bylo
nutné pouţít ke krytí nákladů i prostředky z rezervního fondu a to ve výši 71.994,66 Kč.
Záporný hospodářský výsledek je způsoben tím, ţe jsme dopláceli při vyúčtování plynu
částku 394.768,-- Kč a tím nám stouply celkové náklady za rok 2009 na částku 995.537,79
Kč. Máme tedy oproti předpokládanému vnitřnímu rozpočtu tuto částku překročenou.
V roce 2008 jsme měli náklady na plyn 424.375,28 Kč, v roce 2009 o 571.162,51 Kč více.
Je nutné uvést, ţe faktury na rok 2008 i na rok 2009 byly účtované dle skutečné spotřeby.
Bylo tedy účtováno na účet 502..přímo do nákladů a nebyl pouţit účet 389.., kdy je potřeba
odhadnout spotřebu. Vyšší spotřeba byla způsobena větší zimou, neţ byla v minulém období,
dále byly v tělocvičně prováděny stavební úpravy, které umoţňují přeměnit tělocvičnu na
divadelní a koncertní prostor (finanční prostředky získané z grantu). Větší spotřebu energie si
vyţádaly téţ práce spojené s renovací podlahy v tělocvičně. Právě při těchto úpravách bylo
potřeba prostory tělocvičny vyhřát, aby bylo moţno objednané práce vykonat, a tím došlo
k navýšení spotřeby plynu.
V letošním roce škola nepořizovala ţádné nové vybavení. Ve sledovaném období byla
provedena řada oprav, které si vyţádaly vyšší finanční platby, neţ jsme předpokládali. Bylo
potřeba zajistit opravu podlahy a výměnu linolea ve dvou třídách v přízemí. Původně jsme
zamýšleli provést opravu v obou těchto třídách, situace si však vyţádala provést opravu
pouze v jedné třídě, a tu druhou jsme si naplánovali opravit v roce 2010.
Byla provedena další část v rámci plánované výměny oken, coţ bylo hrazeno z fondu
reprodukce majetku.
V roce 2009 byl opět školou pořádán projekt „ Řezbářské sympozium“, na které Město
Příbram přispěno částkou 45.000,-- Kč.
Městský úřad také škole poskytl grant „Umělecko řemeslný seminář „ ve výši 27.000,-Kč. Oba tyto granty byly řádně vyúčtovány do konce roku 2009.
UMĚLECKO ŘEMESLNÝ SEMINÁŘ NA WALDORFSKÉ ŠKOLE
Termín konání: 28.10 – 1. 11. 2009
Schválená dotace od Města Příbram: 27.000Kč
Rozpis využití finanční dotace:
1) Deskový dřevěný materiál (spárovka) 3000Kč
2) Lektorné (přednášející) 3000Kč
3) Spotřební materiál (brusiva, laky, mořidla, lepidla) 1000Kč
4) Propagace (pozvánky, plakáty, výlep) 500Kč
5) Učební texty (překlady cizojazyčných metodik s řemeslnou tématikou) 19500Kč
Škola letos poprvé vykazuje dlouhodobější pohledávku. Je z roku 2008 ve výši 3.000,-- Kč
za pronájem tělocvičny. Byly poslány 3 upomínky, z toho jedna do vlastních rukou. Ta byla
převzata, ale úhrada provedená nebyla.
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Při kontrole pracovnicemi Městského úřadu bylo zjištěno, ţe škola neprovádí aktivaci
výrobků učňů a dokladovou inventuru. To bylo v inventuře k 31. 12. 2009 dáno do pořádku.
Byla provedena inventura výrobků učňů a byly vytvořeny seznamy k zaúčtování, jak do
aktivace výrobků nad 3.000,-- Kč, tak drobných na podrozvahový účet. Kontrolou MÚ byl
zjištěn rozdíl na účtu 321 – Dodavatelé. Při důkladné inventuře tohoto účtu byl zjištěn rozdíl
aţ v roce 2003, kdy byly účtovány zálohové faktury za elektřinu nesprávně a vznikl rozdíl na
účtu 321, 314 a 502 – náklady na elektřinu. To bylo dáno do pořádku s tím, ţe částka
19.385,40 Kč byla účtována do nákladů v roce 2009, ale byla zahrnuta do čerpání
z rezervního fondu, který byl tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku z let předešlých.
Toto bylo řádně ověřeno, neţ jsme k uvedenému kroku přistoupili.
Školní jídelna

Strávníci
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Dospělí
celkem
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Cena oběda od 1. 9. 09
20,-22,-24,-24,--

Počet uvařených obědů
9.630
10.853
7.684
4.641
32.808

