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Vážení rodiče, učitelé, příznivci školy a školky, kamarádi,
je to tady, vstupujeme do posledního měsíce kalendářního roku. A zdá se, že závěr roku je
pěkně nabitý událostmi. Je pěkné vnímat, že za každou z nich stojí konkrétní lidé, kteří věnují
svou energii tomu, aby se něco událo, změnilo, zlepšilo. V tomto čísle přinášíme informace o
nově vznikajících projektech při našem sdružení, menších i velkých. A jste to Vy, kdo za
některým z nich stojíte, či stát budete ☺

Ohlédnutí za Jarmarkem
V sobotu 30. 11. proběhl tradiční adventní Jarmark. Tentokrát jsme si nadělili dvojnásobné
množství času na nákupy, tvoření v dílničkách, setkávání, klábosení, dobré jídlo a
samozřejmě kulturní program, který byl letos obzvláště bohatý. Přesná výše výdělku do
společného fondu bude známá až koncem prosince po odečtení všech výdajů. Ale hrubým
odhadem dostane škola asi 30.000,- Kč. Jak jste to letos viděli Vy? Jak vnímáte prodloužení
Jarmarku? Napište nám zpětnou vazbu na wsdruzenipisek@zssvobodna.cz

Manuál pro ‚nováčky‘ ve waldorfském vzdělávání
Pomalu ale jistě se blíží zápisy do první třídy a s nimi také nově příchozí rodiče, kteří by se
rádi dozvěděli něco více o tom, co ta waldorfská škola vlastně je. Možná jste zaznamenali
letáky v šatnách školky, které ve stručnosti na základní otázky odpovídají.
Kromě stručných textů a setkání s pedagogy bychom rádi ještě doplnili informace od rodičů –
pro rodiče. Tedy osobní zkušenosti a pohledy.
Na podzimním setkání waldorfských sdružení v Pardubicích jsme několikrát opakovali potřebu
sdílet navzájem dobré nápady a tady se naskytla dobrá příležitost, jak tuto potřebu naplnit.
Naši plzeňští kolegové ze sdružení Waldorf Plzeň o.s. si dali tu práci a sepsali obsáhlou
Příručku pro „nováčka“ ve waldorfském vzdělávání. S využitím webového rozhraní zde
přehledně pokryli celou řadu oblastí: http://www.waldorfplzen.cz/prirucka/
S jejich laskavým svolením můžeme plody jejich práce využívat. Pokud znáte někoho, komu
by tyto informace pomohly, prosím, předejte link dále.
Text je místy sepsán pro specifické podmínky plzeňské školy a nesedí úplně na naše
prostředí. Máme v plánu tuto příručku upravit pro potřeby naší školy. Vzhledem k tomu, že
všichni členové výboru sdružení jsou poměrně hodně vytíženi, chceme tímto požádat o
pomoc: Našel by se někdo ochotný věnovat se tomuto praktickému a důležitému úkolu?
Zástupy nově příchozích, dobře informovaných rodičů se stanou Vaší nesmazatelnou
zásluhou ☺
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Okénko z AWŠ
AWŠ - tedy Asociace waldorfských škol je zastřešující organizací waldorfského hnutí v České
republice. Na tomto místě bychom Vám alespoň několikrát do roka rádi přinášeli informace a
novinky o tom, co se děje za našimi waldorfskými humny. Podrobnosti najdete na
http://www.iwaldorf.cz/, stručně některé události zde:
• Od září 2013 začal nový běh 3 letého semináře ‚Učitel na waldorfské škole‘.
• Časopis Člověk a výchova by měl projít obsahovou změnou. Mělo by přibýt více
praktických textů od českých učitelů a ubývat převzatých textů ze zahraničí.
• Plzeňské waldorfské třídy přechází z 15. ZŠ pod novou soukromou ZWŠ Dobromysl.
• Od září má Praha novou základní waldorfskou školu, první třída se otevřela v Praze 7.
• V Jeseníku vznikla iniciativa rodičů pro založení nové ZŠ a MŠ.

Iniciativa Školní zahrada
V minulých číslech jsme přinesli informace o zahradě v MŠ Sluníčko. Svou zahradu by však
ráda měla i Svobodná škola. V současné době vzniká pracovní skupina pro tvorbu školní
zahrady. Kdo z Vás má zájem na projektu spolupracovat, přihlaste se na e-mail
wsdruzenipisek@zssvobodna.cz.

Iniciativa Zdravé stravování
Již v minulém školním roce se začala formovat skupina rodičů, kteří mají chuť podpořit
zdravější školní stravování. První schůzka této skupiny se uskuteční v pátek 13. 12.
v 16. 30 hod. v Ateliéru zdraví, Smetanova 1, Písek.
V současné době vzniká podobná iniciativa i na celostátní úrovni a to prostřednictvím webu
www.skutecnezdravaskola.cz, jehož podporovatelem je i W sdružení Písek. Chtěli byste se o
tomto tématu dozvědět více? Máte k tomu Vy sami co říci? Pak přijďte na avizovanou
schůzku, popřípadě pište koordinátorovi rodičovské iniciativy: pavel@maier.cz.

Konference Svobodná firma
Vracíme se ještě stručně k říjnové konferenci Svobodná firma, které se za W sdružení
zúčastnily Kateřina Čápová a Zuzana Smolová. A ze sdělených dojmů, to bylo opravdu
zajímavé.
Jak propojit bussiness s myšlenkou sociální trojčlennosti? Jak se tvoří spravedlivá cena? Kde
jsou hranice svobody a povinnosti? Na tyto a další otázky odpovídali mimo jiné Jiří Jabůrek,
který působil ve vedení Barum Otrokovice, Anežka Janátová, Táňa Fišerová…
Na konferenci prezentovali více jak třicet let zkušeností také dva němečtí podnikatelé, kteří
mají desítky let praktických zkušeností z oboru biopotravin, pěstování a zpracování
biobavlny.
Pokud byste chtěli vědět o osobní zkušenosti z konference více, ptejte se přímo Kateřiny a
Zuzany, pokud je znáte. Popřípadě můžete využít k jejich oslovení e-mailovou adresu W
sdružení.
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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 19.00 hodin v ZŠ Svobodná (tělocvična)
VOLEJBAL PRO RODIČE – Přijďte pohnout kostrou ☺

Další prosincové události:
pondělí 9. 12. v 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
RUKODĚLNÝ KLUB – Výroba svícnů na vánoční slavnost.
čtvrtek 12. 12. v 17.30 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
PŘEDNÁŠKA ANEŽKY JANÁTOVÉ – Úcta a pokora aneb jak naučit děti pozdravit a
poděkovat. Vstupné dobrovolné.
neděle 15. 12. v 17.00 hodin ve Stromu setkávání (Nová 99, Písek)
MARGOT – VÁNOČNÍ KONCERT – Pěvecký sbor Margot pod vedením R. Žáka vystoupí s
adventním programem v komunitním centru Strom setkávání. Vstupné dobrovolné.
Více na http://www.strom-setkavani.cz/.
středa 18. 12. v 16.30 hodin v sále DPS Světlo
VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÁ HRA O NAROZENÍ PÁNĚ – Příběh o tom, kterak se narodil
Kristus pán a jak se mu tři pastýři šli poklonit. Představení se zpěvy a jedním tancem secvičili
učitelé, rodiče a přátelé naší školy. Veřejná generálka, vstupné dobrovolné.
čtvrtek 19. 12. v 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
VÁNOČNÍ SLAVNOST – Detaily sledujete na nástěnkách v šatnách školky.
čtvrtek 19. 12. v 17.00 hodin v divadle Pod čarou
VÁNOČNÍ PASTÝŘSKÁ HRA O NAROZENÍ PÁNĚ – Vstupné dobrovolné.
23. 12. 2013 – 3. 1. 2014
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY pro školu i školku.
pondělí 6. 1. 2014
ZAČÁTEK VYUČOVÁNÍ V NOVÉM ROCE
čtvrtek 9. 1. v 17.00 hodin v divadle Fráni Šrámka
Tříkrálová slavnost – Jednotlivé třídy i učitelský sbor se představí se svými výstupy
v důstojném prostředí píseckého divadla.
Aktuality v kalendáři sledujte na http://www.zssvobodna.cz/kalendar.html
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