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Vážení rodiče, učitelé, příznivci školy a školky, kamarádi,
naši učitelé mají za sebou půlmaraton uzavřený pololetním vysvědčením. Bývaly doby (před
novým Školským zákonem), kdy se vysvědčení ve waldorfských školách psalo pouze jednou
ročně. Rádi bychom Vám nabídli malé stylistické cvičení nebo aspoň imaginaci, kterou
můžete sami na sobě vyzkoušet. Zamyslete se a napište vlastnoručně v rozsahu A4
hodnocení Vašeho dítěte. Nejdříve podrobně popište jeho chování, nálady, vztahy s Vámi, s
prarodiči, se sourozenci, sousedy a dalšími blízkými osobami, jak usíná, jak vstává, jaký
vztah má k jídlu, k osobní hygieně. Pak se můžete formou jednotlivých "předmětů" zabývat
přípravou do školy, pomocí v domácnosti, cvičením na hudební nástroj, vlastní četbou, hrou s
hračkami, sportovními aktivitami, péčí o domácí zvíře, jistě Vás ještě něco napadne. Vše
sepište v pozitivním duchu, bez stopy po vyslovení soudu, avšak s cílem objektivně popsat
projevy dítěte, jeho vývoj a také s cílem vlastní dítě a sami sebe povzbudit. Nyní si toto
cvičení vynásobte 25x (obvyklý počet dětí ve třídě), kdo máte více dětí v rodině, bude to pro
získání představy snazší.
Milí učitelé, díky za vaší práci, "je to fakt soda!"

Volby do školské rady
Školská rada funguje ze zákona na každé škole. V praxi se schází cca třikrát do roka. Volební
období členů je tři roky. Mezi její pravomoce patří vyjadřovat se ke školnímu vzdělávacímu
programu, schvalovat školní řád, pravidla pro hodnocení žáků. Podílí se na koncepci záměrů
rozvoje školy a podává podněty řediteli, zřizovateli a dalším orgánům. Více o její činnosti
najdete na školním webu http://old.zssvobodna.cz/schdoc.htm.
Podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) proběhne v tomto školním roce
volba členů školské rady ZŠ Svobodné a MŠ Písek. Na třídních schůzkách všech tříd bude
třeba zvolit 3 nové členy z řad zákonných zástupců žáků naší školy. Z dosavadních zástupců
rodičů ve školské radě svou nominaci pro další období potvrdil pan Petr Musil. Paní Jitka
Čápová a pan Vladimír Houser by rádi dali prostor novým rodičům. Proto vyzýváme všechny
rodiče, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas do práce ve školské radě v novém volebním
období, aby své nominace oznámili do 16.2. 2014 telefonicky do kanceláře školy na tel. číslo
382 214 815 případně 733 127 452 nebo e-mailem na adresu: info@zssvobodna.cz.
Děkujeme.
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Iniciativa správné stravování
Pavel Maier a Ondřej Nývlt získali podporu zástupců města Písek a oficiálně představili
záměry a cíle Iniciativy na poradě všech ředitelů škol. Zároveň získali kontakty na jednotlivé
ředitele s výhledem na další spolupráci.
Jelikož jsou cíle Iniciativy skutečně dlouhodobé, bude nyní nutné řešit financování chodu
celého projektu. Aby bylo možné na tuto činnost čerpat grantové příspěvky (jako například
pardubické sdružení Paleta, www.paleta.cz), bude nutné založit samostatný zapsaný spolek
(dříve občanské sdružení). Peníze nelze v tomto případě čerpat přes W sdružení Písek, jelikož
programová náplň Iniciativy neodpovídá stanovám WsP.
Termín další schůzky je 10. 2. v 15. 30 hodin, viz Kalendář událostí.

Studium Bothmerovy gymnastiky
V březnu proběhne na waldorfské ZŠ v Praze Jinonicích úvodní seminář k této jedinečné
celostní pohybové průpravě, která vede k hlubšímu porozumění a vnímání vlastního těla a
k rozšířenému pohledu na prostor kolem nás i v nás samotných. Seminář je určen široké
veřejnosti a v případě hlubšího zájmu účastníků je počítáno s navazujícím čtyřletým studiem
Bothmerovy gymnastiky zde v Čechách!
Malá ochutnávka :
Stránky pořádající organizace :
Případné otázky:
Web:

http://www.youtube.com/watch?v=Nxgpi-niYzg
www.bothmer-movement.eu
Martin Cvrček, koordinátor akce, tel: 725 881603
www.facebook.com/bothmerovagymnastika
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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.
každý čtvrtek v 19.00 hodin v ZŠ Svobodná (tělocvična)
VOLEJBAL PRO RODIČE – Přijďte pohnout kostrou ☺
každou neděli v 17.00 hodin v MŠ Sluníčko
KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR MARGOT – Pravidelné zkoušky pod vedením Roberta Žáka.

Další lednové události:
pondělí 3. 2. v 9.30 – 11.00 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
OCHUTNÁVKA EURYTMIE PRO DOSPĚLÉ - Nahlédneme do světa hlásek, tónu,
rozvineme své sociální a komunikační dovednosti. Možnost pokračovat pravidelným kurzem
(středy 18:30 – 20:00). Vhodné i pro maminky s dětmi – hlídání zajištěno. Vstupné 50,- Kč.
Pocet míst omezen, rezervace na 731 275 690 nebo jitkacap@centrum.cz
pondělí 3. 2. v 18.00 – 20.00 hodin v Divadle F. Šrámka
EURYTMICKÁ VYSTOUPENÍ STUDENTEK, LEKTOREK A DĚTÍ – Uvidíte obrazy
z dějinných období vývoje lidstva, řadu humoresek a ztvárnění děl předních hudebních
skladatelů. Vstupné: dospělí 80, děti 40 Kč.
středa 5. 2. v 9.30 – 11.00 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
OCHUTNÁVKA EURYTMIE PRO DOSPĚLÉ - Nahlédneme do světa hlásek, tónu,
rozvineme své sociální a komunikační dovednosti. Možnost pokračovat pravidelným kurzem
(středy 18:30 – 20:00). Vhodné i pro maminky s dětmi – hlídání zajištěno. Vstupné 50,- Kč.
Pocet míst omezen, rezervace na 731 275 690 nebo jitkacap@centrum.cz
středa 5. 2. v 18.00 – 20.00 hodin v divadle F. Šrámka
EURYTMICKÁ VYSTOUPENÍ STUDENTEK, LEKTOREK A DĚTÍ –Uvidíte obrazy
z dějinných období vývoje lidstva, řadu humoresek a ztvárnění děl předních hudebních
skladatelů. Vstupné: dospělí 80, děti 40 Kč.
čtvrtek 6. 2. v 15.00 – 16.00 hodin v MŠ Sluníčko
PŘEDSCHŮZE VÝBORU W SDRUŽENÍ – Téma: vyhodnocení konzultace s A. Janátovou.
čtvrtek 6. 2. v 19.00 hodin v Hošťálkova392/1d, Praha 6
POZEMSKÁ A KOSMICKÁ BIOGRAFIE NELSONA MANDELY V SOUVISLOSTECH
MICHAELSKÉ DOBY – Přednáška Michela Josepha (Francie) pořádaná Anthroposofickou
společností. Vstupné dobrovolné. Více na www.anthroposof.cz
pátek 7. 2. v 16.00 – 19.00 hodin v ZŠ Svobodná (dílna řezby)
VÝROBA CAJONU (KACHONU) PRO 7. TŘÍDU
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pátek 7. 2. v 16.00 hodin v MŠ Sluníčko
SCHŮZE VÝBORU W SDRUŽENÍ – Jednání otevřené pro všechny, kteří mají zájem.
sobota 8. 2. v 9.00 – 12.00 hodin v ZŠ Svobodná (dílna řezby)
VÝROBA CAJONU (KACHONU) PRO 7. TŘÍDU
sobota 8. 2. ve 14.00 – 17.00 hodin v ZŠ Svobodná
DÍLNA K MASOPUSTU – Organizuje 3. třída.
neděle 9. 2. v 9.30 a v 15.00 hodin v KD (Loutkový sál)
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – Podmanivý příběh Gerdy a její cesty za záchranou Kaje. Hraje
soubor Copánek. Vstupné: 50 Kč.
pondělí 10. 2. v 15.30 – 17.30 hodin v ZŠ Svobodná (2. třída)
SCHŮZKA INICIATIVY PRO SPRÁVNÉ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ
středa 12. 2. v 17.00 hodin v ZŠ Svobodná (eurytmický sál)
SPIRITUÁLNÍ ŽIVOT DNES: MEZI TRADICEMI A AUTENTICITOU - Aneb úvod do
současné cesty vnitřního rozvoje člověka, cyklus přednášek T. Adamce. Náplní tohoto
druhého setkání budou následující témata:
• Božstva a Bůh, polyteismus a monoteismus – jaký je mezi nimi rozdíl a vztah? Kde je
zažíváme ve vlastní zkušenosti?
• Jediný Bůh aneb Jak chápat Hérakleitův výrok „Poznat jedno – všechno.“
pondělí 24. 2. v 17.30 hodin v MŠ Sluníčko
RUKODĚLNÝ KLUB – Společná ruční práce a popovídání pro rodiče ze všech oddělení,
detaily na letácích v šatnách.

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