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Vážení rodiče, učitelé, příznivci školy a školky, kamarádi,
žijeme v době individualizace, která s sebou nese střety různých pohledů, potřeb, způsobů…
Asi všichni známe situace, kdy se skupina lidí prostě není schopná domluvit. Snažíte se a ono
ne a ne a ne. Udržet rovnováhu mezi potřebami mými a těch ostatních někdy opravdu není
lehké.
Jsme rádi, že v tomto čísle můžeme přinést zprávy, které jsou zároveň příběhy úspěšné
spolupráce. Přejeme Vám dobrý balanc.

Školková Kouzelná zahrada
V sobotu 12. října proběhla brigáda v Kouzelné zahradě MŠ Sluníčko. I přesto, že sluníčko
v ten den mnoho úsměvů zrovna nevykouzlilo, se tu sešlo asi třicet rodičů a velká kupa dětí!
Zrušilo se staré pískoviště a založila dvě nová, opravil se kompost, upravilo se okolí
palisádového záhonu a vysázely maliny, dosazovaly se stromy i keře, mulčovalo se, plelo,
čistilo, klestilo. Pochutnali jsme si na dobré polévce a zákuscích.
Bylo pěkné poznat nové zajímavé lidi a bylo ještě hezčí užívat si téměř sváteční pocit
pospolitosti při společné práci. Spolu s učitelkami z MŠ děkujeme všem, kteří věnovali svůj
čas a úsilí a pomohli vytvořit další část zahrady!

Celorepublikové setkání rodičovských sdružení při waldorfských
školách
V sobotu 19. října se v pardubické waldorfské škole uskutečnilo čtvrté setkání sdružení rodičů
při waldorfských školách a zástupců iniciativ nově vznikajících škol z celé republiky. Tradice
těchto setkání, jejichž účelem je sdílení informací, kontaktů, inspirace zkušenostmi ostatních
a v neposlední řadě také seznámení s hostitelskou školou, vznikla v roce 2011 u nás v Písku.
Za W sdružení se zúčastnili Zuzana Smolová, Jaroslav Smola, Petr Vaněk a Robert Žák.
Pardubáci přichystali příjemné a pohostinné prostředí pro téměř 30 účastníků, kteří pracovali
ve čtyřech skupinách podle předem domluvených témat: 1) Finance a hospodaření, 2) Vnější
vztahy (PR) a lobby, 3) Vzájemné vztahy rodiče – škola, 4) Zakládání nových škol.
Na minulém setkání v Plzni byla formulována potřeba užší spolupráce s Asociací waldorfských
škol coby zastřešujícím orgánem waldorfského hnutí v České republice. Z pardubického fóra
se přihlásilo pět zástupců, kteří se s AWŠ setkají a nabídnou konkrétní pomoc. Za AWŠ byly
přítomny Kateřina Kozlová (předsedkyně, WZŠ České Budějovice) a Ivana Zejdová (WZŠ
Semily).
Další setkání se uskuteční 5. dubna v Brně. Kdo máte zájem o účast, již si toto datum zapište
do diáře, jste srdečně zváni.
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Zakončení jedné etapy ve společném soužití dvou škol
Měli jsme velkou radost že naše společné úsilí v tomto procesu bylo završeno smysluplnou
systémovou změnou zřizovacích listin a výpůjčních smluv. Nějak jsme se ani nestihli společně
poplácat po ramenou a oslavit tento malý zázrak a život pádí dál… Už od září jsme mluvili o
nějaké formě poděkování zřizovateli, městu Písek za dotažení této důležité etapy v relativně
krátkém čase. S drobným zpožděním ale přece se v říjnu sešli zástupci rodičovské iniciativy,
aby sepsali děkovný dopis místostarostce H. Rambousové a zástupkyním odboru školství.

Vážená paní místostarostko,
mnohokrát děkujeme za Vaši pomoc při řešení složité situace ve vztahu dvou ZŠ (ZŠ
Svobodná a ZŠ Šobrova), za veškerý čas a energii, který jste věnovala tomuto problému.
Také děkujeme Ing. Marii Cibulkové a Bc. Lence Škodové z odboru školství za přípravu
podkladů a materiálů pro jednání zastupitelstva. Prosíme též o předání našeho poděkování
dalším lidem, kteří s Vámi na řešení spolupracovali a se kterými jsme se při našich setkáních
osobně nepotkali.
Vážíme si toho, že jednání byla završena rozhodnutím zastupitelstva o změně Zřizovacích
listin. Uzavřením nových smluv o výpůjčce došlo k faktickému zrovnoprávnění subjektů
s jasným určením prostor budovy a kompetencí každého z ředitelů, což bylo hlavním cílem
Iniciativy rodičů při W sdružení Písek, o.s.
Oceňujeme, že jste reflektovali naše potřeby a dokázali navrhnout, prosadit a zrealizovat
potřebné změny.
Přejeme krásné podzimní dny,
za W sdružení Písek, o.s. – Ing. Dagmar Hovorková
za Iniciativu rodičů – MUDr. Ondřej Nývlt
Podobný text byl zpracován i do podoby tiskové zprávy, která byla poskytnuta píseckým
periodikům (Deník, Postřehy).

Objednávky materiálu Stockmar
Budeme objednávat výtvarný materiál Stockmar – bločky, voskovky, modelovací vosk,
akvarelové barvy.
Zde je odkaz na internetový obchod http://www.waldorfsupplies.de/malenzeichnen/stockmar.html
Pokud do 8. listopadu napíšete R. Žákovi robert.zak.pisek@seznam.cz , můžete se připojit k
naší hromadné objednávce.

Dotace Duhové divadlo
Již nyní pracujeme na přípravě Duhového divadla 2014. V září jsme podali žádost o dotaci
odboru kultury Města Písek nejen pro Duhové divadlo, ale i pro divadelní soubor Copánek.
V minulém týdnu zpracovalo W sdružení další žádost o dotaci od MŠMT. Je to opravdu
lahůdka ☺ Žádost má včetně příloh 35 stran a její příprava trvala asi 20 hodin…
Tak si držme palce, ať se prostředky na tyto výjimečné projekty se podaří získat!
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Kalendář událostí
Pravidelné události:
každé pondělí v 13.45 hodin v ZŠ Svobodná (pavilon prvního stupně)
STUDIUM TEXTŮ RUDOLFA STEINERA – Otevřená studijní skupina.
každou středu v 18.30 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
EURYTMIE PRO DOSPĚLÉ – Pohybové umění, které vede člověka k prožitku krásy, rozvíjí
sociální a komunikační schopnosti. Vede Z. Smolová a M. Šimonková.
každý čtvrtek v 17.30 hodin v ZŠ Svobodná
NACVIČOVÁNÍ VÁNOČNÍHO DIVADLA – Pokud máte chuť a čas, můžete se zapojit do
představeni v rámci kolegia učitelů a rodičů.
každý čtvrtek v 19.00 hodin v ZŠ Svobodná (tělocvična)
VOLEJBAL PRO RODIČE – Přijďte pohnout kostrou ☺

Další listopadové události:
pondělí 4. 11. V 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
RUKODĚLNÝ KLUB – Přesunutý z 28. 10.
pátek 8. 11. v 15.00 hodin v klubovně MŠ Sluníčko
SCHŮZE VÝBORU W SDRUŽENÍ – Jednání otevřené pro všechny zájemce.
neděle 10. 11. v 10.30 a v 15.00 hodin v KD (Loutkový sál)
DUHOVÉ POHÁDKY – Veselé a hravé pohádky o tom, jak Slunko udělalo svět krásný a
barevný. Hraje divadelní soubor Copánek. Představení pro veřejnost.
pondělí 11. 11.
MARTINSKÁ SLAVNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY – Organizuje každá třída samostatně,
sledujete detaily na nástěnkách v šatnách.
středa13. 11. ve WZŠ České Budějovice
ARCHITEKTURA WALDORFSKÝCH ŠKOL – Přednáška architekta Oldřicha Hozmana,
který se dlouhodobě zabývá anthroposofií, organickou architekturou, ale i celostní medicínou
a sociální trojčlenností.
středa 13. 11. v 17.00 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ – Jak podpořit zdravý vývoj dětí výchovou a vzděláváním v rodině a
ve škole. Přednáška Leo Kleina, holandského waldorfského učitele a mentora naší školy.
neděle 17. 11. v 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
BIBLE PRO DĚTI – Vyprávění biblických příběhů a zpívání s kytarou pro děti vede Aleš
Svoboda.
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úterý 19. 11. v 13.30 hodin v MŠ Sluníčko
BESEDA O WALDORFSKÉ PEDAGOGICE – Jak to funguje ve waldorfské škole a školce?
Proč se tolik zpívá? Učí se děti myslet? Čas pro otázky a odpovědi.
středa 20. 11. v 17.00 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
O SVOBODĚ NEJEN VE SVOBODNÉ WALDORFSKÉ ŠKOLE – Přednáška Tomáše
Adamce s podtitulem: Jak chápat lidskou svobodu v kontextu dnešní doby?
pondělí 25. 11. v 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
RUKODĚLNÝ KLUB – Detaily na letácích v šatnách.
středa 27. 11. v 15.30 hodin v v ZŠ Svobodná (pavilon 2. stupně)
VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ – Tradiční oblíbená tvůrčí dílna oznamující příchod
adventu.
sobota 30. 11. v 11.00 hodin v ZŠ Svobodná
ADVENTNÍ JARMARK – Prodej originálních ručních výrobků dětí i dospělých, vánoční tvůrčí
dílničky, dárečky, dekorace, neodolatelné občerstvení a bohatý kulturní program. Tentokrát
již od dopoledních hodin!

Aktuality v kalendáři sledujte na http://www.zssvobodna.cz/kalendar.html
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