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Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb. a Vyhlášky 
195/2012 Sb., kterými se stanovují náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv. 

 
 

Zpracovala Mgr. Milena Vl čková, ředitelka školy 
 
 

Schváleno pedagogickou radou dne: 11. 9. 2014 
Schváleno školskou radou dne: 15. 9. 2014 

 
 
 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Název školy: Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o. p. s. 
Sídlo školy: M. Chlajna 23,  370 05 České Budějovice  
IČO:  280 68 769 
DIČ:  CZ28068769 
RED IZO:  651040621 
IZO ZŠ:  151040630 
IZO ŠD:  181000172 
IZO MŠ:  181004356 
IZO ŠJ-V:  181012219 

 
Jméno zřizovatele:  
Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o. p. s. 
Adresa zřizovatele: M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice 
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
Jméno ředitelky: Mgr. Milena Vlčková (statutární zástupce) 

Kontakty: 
tel. č.: 725 071 245 
e-mail: skola@waldorfcb.cz 
www.waldorfcb.cz 
 
Školská rada: 
Ing. Zdeněk Fuka     - za zákonné zástupce žáků   
Kateřina Gal, DiS.    - za zákonné zástupce žáků 
Ing. Radim Jírovec    - za pedagogické pracovníky 
Mgr. Bohumír Nowak     - za pedagogické pracovníky 
Mgr. Radomír Koníř     - za zřizovatele 
Mgr. Kateřina Kozlová     - za zřizovatele 
 

Správní rada: 
Mgr. Klára Pavlínová, Magdalena Kubínová Šebelková, Mgr. Radomír Koníř 
 
Dozorčí rada: 
Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D., MgA. Silvie Urbancová, Mgr. Martin Gaži  



CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
Úplnost a velikost školy 
Základní školu waldorfskou České Budějovice o. p. s. navštěvují děti z celých 
Českých Budějovic a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Je to dáno zájmem 
rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování 
informací, ale také na rozvoj sociálních kompetencí, umění i duchovnějšího a 
ucelenějšího pohledu na svět kolem nás. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků 
se specifickými poruchami učení a chování. 
V tomto školním roce navštěvovalo školu 173 žáků v devíti třídách 1. – 9. ročníku 
(dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2013). Naše základní škola byla teprve třetím 
rokem tzv. plně organizovaná.  
 
Z historie naší školy: 
V září roku 2008 do naší školy přestoupily 2 třídy, které byly předtím při ZŠ 
Hluboká nad Vltavou, nově jsme otevřeli 1. a 6. ročník. Tyto dva ročníky jsme 
otevřeli i v září roku 2009 a 2010. 
V září 2009 přibyly další dvě součásti školy: mateřská škola v Rudolfově se školní 
jídelnou – výdejnou. MŠ vznikla na přání rodičů, zájemců o waldorfskou 
předškolní výchovu. Iniciátory byli zakladatelé základní školy. Zřizovatelem je 
obecně prospěšná společnost, mateřská škola spadá pod organizaci Základní škola 
waldorfská a mateřská škola České Budějovice o. p. s.  
MŠ má dvě třídy a celkem ji navštěvuje 30 dětí. Kolektiv dětí ve třídách je věkově 
smíšený. MŠ není spádová, přijímáme děti ze širokého okolí.   
 
Vybavení školy 
ZŠ sídlí v pronajaté školní budově v katastru města České Budějovice. Prostorové, 
materiální, technické a personální nároky na vzdělání a provoz vycházejí z projektu 
„Základní škola waldorfská České Budějovice o. p. s.“, který byl projektován  
od školního roku 2008 / 2009 do roku 2011 / 2012, odkdy je škola úplná se všemi  
9 postupnými ročníky. Prostorové, materiální, technické a hygienické podmínky 
odpovídají potřebám realizace RVP ZV.  
Ve školním roce 2013 / 2014 bylo k dispozici 9 kmenových učeben vybavených 
funkčním zařízením, prostory pro uložení pomůcek a kabinety  
pro učitele, sborovnu, která zároveň slouží jako učebna pro dělenou výuku, 
kancelář, prostory pro nenáročné pohybové aktivity v průběhu vyučování a  
pro zájmovou činnost po vyučování, prostory pro odkládání oděvu a obuvi, 
prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů, prostory určené k ošetření úrazu a  
ke krátkodobému pobytu zraněného. K výuce jsme využívali také tělocvičnu, dílny 
a školní pozemek. Školní družina pro svoji činnost používala dvě místnosti, které 
zároveň slouží jako učebny pro dělenou výuku.  Prostory se nacházejí ve 2. a 3. 



patře pavilonu u lesa. Ke stravování škola využívala služeb ZŠ Máj I, děti 
i zaměstnanci se stravovali ve školní jídelně ZŠ Máj II. 
Areál školy stojí na rozlehlé parcele stranou od dopravního ruchu v těsné blízkosti 
okraje sídliště Máj, lesa a přírodní rezervace Vrbenské rybníky.   

V areálu školy jsou prostory pro pěstitelské práce (skleník a pozemky) a  
pro relaxační i pohybové činnosti. 
 
MŠ sídlí v klidné části města Rudolfov (480 m n. m.) ve vilce obklopené 
prostornou zahradou se členitým terénem. V blízkosti školy se nachází les a 
rybníky. 
Budovu má naše společnost v dlouhodobém pronájmu, již dříve sloužila jako 
mateřská škola. Prostory byly zachovány, ale prodělaly rozsáhlou rekonstrukci. 
V přízemí je šatna dětí, dvě třídy, výdejna stravy a sociální zařízení. V podkroví je 
ložnice, kancelář a půda. Při rekonstrukci a vybavování školy byl kladen důraz na 
vytvoření esteticky příjemného a podnětného prostředí pro děti. V každé třídě jsou 
dřevěné dětské židle a stolečky, malý truhlářský ponk, dřevěné regály, police na 
hračky a skříňka na učební pomůcky. Školní zahrada je vybavena herními prvky, 
pískovištěm a zahradním domkem. Nově byla postavena pergola.  
Stravování dětí: obědy se dovážejí z blízké MŠ Adamovská v Rudolfově. 
Dopolední a odpolední svačiny se připravují v naší MŠ se snahou o zdravou, 
vyváženou stravu dětí. 
 
Pracovní podmínky 
 
ZŠ: Všechny místnosti rodiče dětí spolu s učiteli během prázdnin vymalovali 
akvarelovými barvami, všechny prostory byly vyzdobeny a vybaveny, působí 
esteticky, útulně a příjemně.  
Vnitřní vybavení nábytkem je na vyhovující úrovni. Pro celý 1. i 2. stupeň byly 
nakoupeny nové lavice a židle. 
Sborovna je vybavena velkým stolem, židlemi, kuchyňským koutem, knihovnou a 
dvěma kopírovacími stroji. V každém kabinetě mají učitelé k dispozici PC  
s připojením k internetu a do PC-sítě. Jeden z kabinetů byl vybaven novým 
nábytkem; v dalších kabinetech je nábytek zajištěn výpůjčkou od ZŠ Máj II. 
 
MŠ: Při rekonstrukci a vybavování školy byl kladen důraz na vytvoření esteticky 
příjemného a podnětného prostředí pro děti (viz výše). Téměř na všem se podíleli 
rodiče dětí. Vše, co děti obklopuje, má převážně přírodní charakter, barvy jsou 
laděné do jemných pastelových odstínů.  
 
 

 



 
OBOR VZDĚLÁNÍ A VYU ČOVACÍ DOKUMENTY 

 
Obor vzdělání je 79-01-C/01 Základní škola.  
 
ZŠ ve školním roce 2013 / 2014 vyučovala podle schválených učebních  
dokumentů – Školní vzdělávací program Waldorfská škola 
zpracovaný podle RVP ZV. 
 
Cizí jazyky – anglický a německý jazyk – se vyučují povinně od 1. ročníku. 
 
MŠ se řídila Školním vzdělávacím programem Waldorfská mateřská škola. 
 
 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Jméno Pracovní pozice 

Jiřina Boráková, DiS. Účetní  

Lucie Cejpková Provozní pracovnice 

Mgr. Kristýna Čapková Vychovatelka ŠD 

Mgr. Věra Dvořáková Učitelka M 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. Učitelka  AJ 

Iveta Ďurčová Asistentka pedagoga 1. tř., vychovatelka ŠD 

Mgr. Petra Fuková Třídní učitelka 5. tř. 

Bc. Martin Hadrava Třídní učitel 3. tř. 

Mgr. Jana Gažiová Třídní učitelka 4. tř., preventistka 

Mgr. Ludmila Hlináková 
Učitelka NJ a RČ, vychovatelka ŠD (od 12/2013 
na MD a RD) 

Mgr. Petra Hrubá Asistentka pedagoga v 8. tř. 

Bc. Adéla Havlová Vedoucí učitelka MŠ 

Mgr. Vendula Chromá Učitelka Nj 



Jméno Pracovní pozice 

Josef Janošťák Třídní učitel 1. tř., učitel  TV, RČ, HV 

Mgr. Martin Janošťák 
Třídní učitel 2. tř., zástupce ředitelky 
pro 1. stupeň, výchovný poradce 

Ing. Radim Jírovec Třídní učitel 6. tř., správce IT 

Mgr. Radka Konířová Třídní učitelka 7. tř. 

Mgr. Kateřina Kortusová Učitelka AJ, NJ 

Mgr. Kateřina Kozlová 
Třídní učitelka 8. tř., zástupkyně ředitelky 
pro 2. stupeň, výchovná poradkyně 

Mgr. Kateřina Krausová Třídní učitelka MŠ 

Magdalena Kubínová Šebelková Učitelka MŠ 

Ing. Radka Kalčíková Učitelka CH 

Monika Macháčková Provozní pracovnice 

Bc. Dana Marková Vychovatelka ŠD 

Kateřina McManus, DiS. Třídní učitelka MŠ  

Jitka Mlčochová Provozní pracovnice 

Věra Mulica Šulistová 
Asistentka pedagoga ve 4. tř. (do 1/2014) 
Asistentka pedagoga ve 3. tř. (od 4/2014) 

Roman Němec Provozní pracovník  

Mgr. Bohumír Nowak Učitel VV, KFO a RČ 

Mgr. Pavel Pokorný Asistent ředitelky školy 

Ing. Eva Sokolová Učitelka NJ 

Markéta Staňková Asistentka pedagoga 9. tř. 

Mgr. Ondřej Suchan Učitel AJ, HV, TV 

Mgr. Magdaléna Šimonková Učitelka F 

Milada Šmídová Provozní pracovnice 



Jméno Pracovní pozice 

Mgr. Zuzana Tutterová Třídní učitelka 9. tř. 

MgA. Silvie Urbancová Učitelka EUR, RČ 

Marie Váchová Provozní pracovnice 

Mgr. Milena Vlčková Ředitelka školy, učitelka NJ, VV a KFO 

Bc. Jan Vodička Asistent pedagoga 5. tř., vychovatel ŠD 

Lucie Voříšková Pracovnice ŠJ při MŠ 

 
V ZŠ je 86 % pedagogů kvalifikovaných, tři pedagogové si musejí kvalifikaci  
na základě dohody doplnit.  
 
V MŠ je vedoucí paní učitelka a jedna třídní učitelka kvalifikovaná, druhá je 
kvalifikací učitelka ZUŠ; paní učitelka na částečný úvazek požadovanou kvalifikaci 
nemá. Obě nekvalifikované učitelky se přihlásily do studia k doplnění kvalifikace - 
učitelství předškolní pedagogiky na Střední škole pedagogiky v Obratani a na 
Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Tři učitelky studují seminář 
waldorfské pedagogiky pro mateřské školy. 
 
Učitelé waldorfských tříd tvoří tzv. kolegium, které se pravidelně jednou za týden 
setkává na konferencích, na nichž se věnuje jak pedagogickým otázkám (studuje 
waldorfskou pedagogiku, zabývá se třídami i jednotlivými žáky), tak organizačním 
otázkám. Kolegium ZŠ a MŠ se setkává společně jednou za 4 – 6 týdnů.  
 
Ve škole pracují výchovní poradci pro koordinaci práce s dětmi se vzdělávacími 
nebo výchovnými problémy a pro pomoc žákům při volbě povolání. 
 
Další odborný růst učitelů je podmínkou pro přijetí a setrvání učitele na waldorfské 
škole. Každý rok se zúčastňují naši učitelé pravidelných učitelských seminářů 
organizovaných Asociací waldorfských škol ČR určených pro třídní a odborné 
učitele, ale i řady dalších kurzů, které se zabývají waldorfskou pedagogikou  
v širším kontextu s lidskou kulturou a kulturním dědictvím. 
Většina pedagogů vystudovala tříletý seminář waldorfské pedagogiky a tři 
pedagogové studují seminář waldorfské předškolní pedagogiky. Školu pravidelně 
navštěvují odborní mentoři ze zahraničí, kteří během týdenního pobytu přednášejí, 
hospitují a velkou měrou napomáhají odbornému růstu jednotlivých učitelů i celé 
školy. 



ORGANIZACE 
VÝCHOVN Ě VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

 
Ve školním roce 2013 / 2014 navštěvovalo k 30. září ZŠ 173 dětí a MŠ 30 dětí. 
 
Počty žáků v jednotlivých třídách ZŠ k 30. 6. 2014: 
 

1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 6. tř. 7. tř. 8. tř. 9. tř. celkem 
19 20 22 16 20 20 19 25 13 174 
V průběhu roku přistoupilo 5 žáků a 3 žáci odešli. 
 
Třídy a třídnictví v ZŠ: 
 

Třída Třídní učitel / Třídní učitelka 
1. tř. Josef Janošťák 
2. tř. Mgr. Martin Janošťák 
3. tř. Bc. Martin Hadrava 
4. tř. Mgr. Jana Gažiová 
5. tř. Mgr. Petra Fuková 
6. tř. Ing. Radim Jírovec 
7. tř. Mgr. Radka Konířová 
8. tř. Mgr. Kateřina Kozlová 
9. tř. Mgr. Zuzana Tutterová 

 
Další vyučující: 
 
Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.  AJ 
Mgr. Věra Dvořáková   M   
Mgr. Ludmila Hlináková   NJ, RČ  
Mgr. Vendula Chromá   NJ 
Ing. Radka Kalčíková   CH 
Mgr. Kateřina Kortusová   AJ a NJ 
Mgr. Bohumír Nowak   RČ, VV, KFO 
Mgr. Pavel Pokorný   TV 
Ing. Eva Sokolová    NJ 
Mgr. Ondřej Suchan   AJ, HV, TV 
Mgr. Magdaléna Šimonková  F 
MgA. Silvie Urbancová   EUR, RČ 
Mgr. Milena Vlčková    VV a KFO 
 
 



Asistenti pedagoga: 
Iveta Ďurčová    1.tř. 
Věra Mulica Šulistová   4. tř. 
Mgr. Petra Hrubá    8. tř. 
Markéta Staňková    9. tř.  
Jan Vodička     5. tř. 
 
Třídy a třídnictví v MŠ: 

Třída Třídní učitelka 
Sluníčka Kateřina Mcmanus, DiS. 
Skřítci Mgr. Kateřina Krausová 
 
Další vyučující: 
Bc. Adéla Havlová – vedoucí učitelka, Magdalena Kubínová Šebelková 
 
 
Učební plán ZŠ: 

Ročník 
Počet hodin v ro čníku : 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk a literatura 6 6 6 6 5 4 4 4 4 
Cizí jazyk – Anglický jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
Další cizí jazyk – Německý jazyk 1 1 2 2 2 2 2 2 2 
Kreslení forem 3 3 1 1 1 1 1 1 1 
Matematika 4 4 3,5 4,5 4 4 4,5 4,5 4 
Informatika     1    1 
Člověk a jeho svět   3,5 3,5 4     
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tělesná výchova a eurytmie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ruční práce 1 2 2 2 2 2,5 2,5 3 3 
Dějepis      3 2 2 3 
Fyzika      1,5 1 2 1,5 
Chemie       2 2 2 
Přírodopis      2 1,5 2 2 
Zeměpis      2 2 2 1,5 

Týdenní dotace 20 21 25 26 26 29 29,5 31,5 32 
 
V hodinách tělesné výchovy byly využívány prostory kolem školy, blízký les 
a tělocvična ZŠ Máj II. 
 
 



Výsledky výchovně vzdělávacího procesu: 
 

Ročník Počet žáků na konci šk. r. / 
Prospělo / Neprospělo 

Omluvené hodiny 
(průměr na žáka) 

1.   19/19/0 29 
2. 20/20/0 29 
3. 22/22/0 23 
4. 16/16/0 38 
5.  20/19/1 33 
6. 20/20/0 26 
7. 19/19/0 31 
8.  25/25/0 40 
9.  13/11/2 89 

Celkem 174/171/3 35 

 
Plány učiva byly ve všech třídách splněny.  
Absolventi 9. třídy byli úspěšně přijati na střední školy. 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Na žádost rodičů byl ve šk. r. 2013 / 2014 povolen a vypracován individuální 
vzdělávací plán pro 6 žáků, z toho 6 žáků bylo integrováno (v  1., 3., 4., 5.,  8. a 9. 
třídě) a v pěti třídách pracovali asistenti pedagoga. Integrace je všeobecně velmi 
prospěšná.  
 
Další podmínky výchovně vzdělávacího procesu 
 
Školní družina: 

Oddělení Sdružuje třídy Vychovatelky 

I. 1. – 5. 
Mgr. Kristýna Čapková 

Bc. Jan Vodička 

II. 1. – 5. 
Bc. Dana Marková 

Iveta Ďurčová 
 
Do školní družiny bylo přihlášeno 60 dětí. ŠD měla dvě oddělení 
s provozem od 6:50 hod. ráno do 16:30 hod. odpoledne. 
 
Školní družina pro svoji činnost využívala třídy, pozemky v areálu školy a prostory 
v přilehlém lese. 
 
 
 



Zájmová činnost 
 
V rámci školní družiny byl bohatý výběr zájmové činnosti: 
Název Vedoucí kroužku 

Kulinářský kroužek „Sám si vařím“ Jan Vodička 

Hra na kytaru a na flétnu R. Jírovec 

Keramický kroužek T. Vácha,  T. Novotný 

Anglický jazyk pro 7.-9. třídu O. Suchan 

 Dramatická výchova Jan Vodička 

Turistika – lesní moudrost Jan Vodička 

Příprava na přijímací zkoušky (M) V. Dvořáková 

Příprava na přijímací zkoušky (ČJ) Z. Tutterová 

Šmodrchání L. Hlináková,  Elichová 

Výtvarné vyrábění P. Hrubá 
 

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 
 
K zápisu se dostavilo 28 dětí, z toho bylo přijato 19 dětí; ostatním byl udělen 
odklad, nebo přestoupily na jinou školu. 
Celkový počet žáků by se měl tedy ve školním roce 2014 / 2015 zvýšit. 
 
K zápisu do MŠ se dostavilo 25 dětí, z toho bylo přijato 13 dětí. 
 

PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEV Ů 
 
Smyslem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým 
jevům. I nadále je cílem našeho programu, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení 
stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Našim žákům nabízíme volnočasové aktivity 
v podobě zájmové činnosti, programy a projekty, kterých se zúčastňují žáci spolu se svou 
rodinou. Důraz klademe na informovanost žáků ve vyučování a za nezbytné považujeme 
prohlubovat v žácích schopnost odmítat nevhodné způsoby chování a vést je k účelnému trávení 
volného času – učení, sport, kultura, zájmová činnost, pomoc rodičům, četba, účast na společných 
akcích organizovaných školou, atd. Škola má vypracovanou preventivní strategii, na které se 
podílí metodik prevence ve spolupráci se všemi pedagogickými pracovníky. Plnit základní cíle 
našeho programu prevence se nám daří díky velmi dobré spolupráci s rodiči. Pro žáky naší školy 
vybíráme a zvažujeme různé nabídky multikulturních a preventivních programů ( např. 
pokračující spolupráce s preventistou M. Procházkou, programy o.s. Do světa), v rámci podpory 
multikulturních vazeb se naše škola již potřetí zapojila do charitativního projektu WOWday. Ve 
škole pokračovala spolupráce mezi třídami prvního a druhého stupně. V rámci výuky učitelé 
vedou se žáky pravidelně besedy o negativných sociálně patologických jevech a jejich prevenci, 



pro žáky 2. stupně byly např. uspořádány besedy na témata z oblasti sexuální výchovy. Nově se 
škola zapojila do humanitárního projektu HUMR, který představuje možnosti, jak pomáhat 
v rozvojových zemích. V rámci tohoto projektu bylo uspořádáno několik besed. Naše škola 
rovněž navázala dlouhodobější spolupráci s Bemagrem, jež se zaměřuje na ekologické 
hospodaření. 

 
 

DALŠÍ VZD ĚLÁVÁNÍ 
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 

 
Prioritou vzdělávání ve školním roce 2013 / 2014 bylo i nadále prohloubení 
znalostí a dovedností waldorfské pedagogiky a doplňování kvalifikace. 1 kolega 
dokončil bakalářské studium pedagogiky volného času a 1 kolegyně bakalářské 
studium výchovy ke zdraví. 4 kolegové dokončili studium doplňkové pedagogické 
studium a 1 kolegyně studuje eurytmický seminář. Někteří pedagogové se 
zúčastnili čtyřdenního setkání waldorfských učitelů (Interní setkání waldorfských 
učitelů v Praze), setkání waldorfských předškolních pedagogů ve Slušticích a 
pětidenního letního semináře waldorfské pedagogiky v Semilech. 1 kolegyně se 
zúčastnila mezinárodního waldorfského semináře v litevském Vilniusu. 3 učitelky 
MŠ pokračovaly ve studiu waldorfského semináře pro MŠ. Učitelky MŠ se 
zúčastnily setkání waldorfských předškolních pedagogů ve Slušticích, Jedna 
učitelka MŠ byla na mezinárodní praxi ve Stuttgartu. Několik kolegů bylo na 
různých odborných seminářích a konferencích; někteří z nich se jich zúčastnili i 
jako lektoři. Odborné semináře byly zaměřené např. inovaci ve vyučování (AJ, 
CH), na environmentální výchovu, na prevenci sociálně-patologických jevů  v MŠ 
a ZŠ, na práci s hudbou a rytmem v MŠ. Téměř všichni kolegové byli na 
dvoudenním semináři zážitkové pedagogiky.  
 
  

ŠKOLSKÁ RADA 
 

Školská rada přinášela na svá jednání s vedením školy podnětné připomínky. Její 
práce není formální; v její činnosti je zřetelná snaha pomoci škole, iniciovat změny 
a hledat řešení. Mezi rodiči propaguje všechny školní akce a pomáhá je realizovat. 
Spolupráci se školskou radou hodnotí vedení školy jednoznačně pozitivně. 
 
Složení nové školské rady: 
Ing. Zdeněk Fuka    za zákonné zástupce žáků   
Kateřina Gal, DiS.   za zákonné zástupce žáků 
Ing. Radim Jírovec  za pedagogické pracovníky 



Mgr. Bohumír Nowak  za pedagogické pracovníky 
Mgr. Radomír Koníř   za zřizovatele 
Mgr. Kateřina Kozlová   za zřizovatele                                

 
 

AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE NA VE ŘEJNOSTI  
A DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI 

 
Školní a mimoškolní akce jsou důležitou součástí práce školy. Jde v nich také  
o přirozenou propagaci práce školy a o důležitý kontakt s veřejností. Všechny akce 
měly vazbu na výuku nebo sledovaly více výchovných a pedagogických hledisek. 
 

Termín  Třída / Škola Název akce / Stručný popis akce 
ZÁŘÍ 2013    

2.9.2013 MŠ Slavnostní zahájení školního roku s pohádkou 
2.9.2013 ZŠ Slavnostní zahájení školního roku. 
3.9.2013  ZŠ Společné setkání rodičů s ředitelkou školy a kolegiem ZŠ.  
3.9.2013 MŠ, ZŠ,  Schůzka Kruhu rodičů: setkání koordinátorů a zástupců kolegia. 

11.9.2013 MŠ Hudební divadlo 
18.9.2013 MŠ Společné setkání rodičů s ředitelkou školy a kolegiem MŠ. 
24.9.2012 8., 9. třída Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu) 
26.9.2013  ZŠ WOW-Day:  

připojení se k celosvětové charitativní akci, představení se na náměstí 
Př. Otakara II v Č.Budějovicích  

27.9.2013  MŠ Michaelská slavnost.  
26.9.2013 4. třída Prohlídka města České Budějovice a výstup na Černou věž. 
27.9.2013 MŠ Michaelská slavnost 

               30.9.2013 1. – 3. tř. Michaelská slavnost 
ŘÍJEN 2013   

1.10.2013 MŠ + 4.třída Svatováclavská slavnost – pečení chleba na zahradě MŠ 
2.10.2013 ZŠ Měsíční slavnost (vystoupení sudých tříd) 

3.10.2013 
MŠ, ZŠ PhDr. Anežka Janátová - „Škola jinak“ – pokračování tematického 

přednáškového cyklu  
6.10.2013  3. třída Slavnost setí obilí.  
8.10.2013 9. třída Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu). 

11.10.2013 MŠ, ZŠ Prezentace ročníkových prací 8.třídy 
12.10.2013 MŠ, ZŠ Prezentace ročníkových prací 8.třídy 
22.10.2013  MŠ, ZŠ, SŠ Schůzka Kruhu rodičů: setkání koordinátorů a zástupců kolegia.  

LISTOPAD 2013   
5.11.2013  celá škola Setkání zakladatelů školy, občanského sdružení a o. p. s.  

7.11.2013 
MŠ, ZŠ PhDr. Anežka Janátová - „Škola jinak“ – pokračování tematického 

přednáškového cyklu  
11.11.2013  MŠ, 1. – 3. tř. Slavnost sv. Martina.  



Termín  Třída / Škola Název akce / Stručný popis akce 
12.11.2013 8., 9. třída Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu). 
13.11.2013 1., 6. třída Cesta pohádkovým lesem (MPP: šesťáci – kmotříci prvňáčkům). 
13.11.2013  celá škola Oldřich Hozman – „Architektura waldorfských škol“ - přednáška 
14.11.2013 8. třída Předávání hodnocení ročníkových prací. 

19.11.2013  
MŠ, ZŠ,  Leo Klein – „Jak podpořit zdravý vývoj dětí výchovou a vzděláváním 

v rodině i ve škole“ - přednáška 
19.11.2013  MŠ, ZŠ,  Schůzka Kruhu rodičů: setkání rodičů  a zástupců kolegia 
19.11.2013 2., 3., 4. třída Zubní prevence 
21.11.2013 MŠ  Canisterapie 
21.11.2013 MŠ Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Specifika waldorfské 

pedagogiky, seznámení se členy kolegia učitelů, ukázky sešitů a 
pomůcek, diskuse.  

22-23..11.2013 MŠ  Tvořivé dílny se zahraničním lektorem Leo Kleinem 
21.11.2013 8. třída Návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo. 
21.11.2013 9. třída Příběhy bezpráví – normalizace (film, beseda s pamětníkem). 
22.11.2013 9. třída Návštěva výstavy Vzdělání a řemeslo. 
30.11.2013 MŠ Adventní spirála v  MŠ 

PROSINEC 2013   
1.12.2013  ZŠ Adventní spirála  1. – 5. tř.  
4.12.2013  ZŠ Měsíční slavnost (vystoupení lichých tříd).  
5.12.2013 ZŠ, MŠ PhDr. Anežka Janátová - „Legenda o sv. Mikuláši“  
5.12.2013 MŠ Mikuláš v MŠ 
6.12.2013  ZŠ Mikuláš ve třídách 
7.12.2013  ZŠ - 4.tř. Tvoření s rodiči na adventní jarmark  

 
9.12.2013 MŠ, 1-3. 

třídy 
Divadlo Horká vana – „Vánoční příběh“ 

10.12.2013 ZŠ Otevřené vyučování. 
11.12.2013 MŠ  Canisterapie 
11.12.2013  ZŠ Otevřené vyučování. 
12.12.2013  ZŠ, MŠ Josef Machytka – Povídání a promítání o zahraničních waldorfských 

školách  
13.12.2013 9. třída Návštěva Goethe centra v rámci Nj 
14.12.2013 ZŠ, MŠ 9. Adventní jarmark 
18.12.2013 2., 3., 4. třída Zubní pevence 
18.12.2013  MŠ, ZŠ, SŠ Setkání iniciátorů a nových nadšenců k založení WSŠ.  
17.12.2013 MŠ Vánoční pohádka rodičů pro děti, zdobení vánočního stromku 
17.12.2013  MŠ, ZŠ,  Schůzka Kruhu rodičů: setkání koordinátorů a zástupců kolegia. 
19.12.2013  celá škola Vánoční hra – Rajská hra (v klubu Horká vana). 

LEDEN 2014   
v lednu  celá škola Dny otevřených dveří, informativní schůzky a zápis do 1. třídy  

pro školní rok 2014 / 2015.  
6.1.-10.1.2014 7.tř. Lyžařský kurz  

9.1.2014  celá škola Informační schůzka pro rodiče dětí k zápisu do 1. třídy:  
Specifika waldorfské pedagogiky, seznámení se členy kolegia učitelů, 
ukázky sešitů a pomůcek, diskuse. 



Termín  Třída / Škola Název akce / Stručný popis akce 
11.1.2014 MŠ Tříkrálová slavnost na školní zahradě. 
13.1.2014 3.tř. a 4.tř. „Řemesla ve městě“ 
13.1.2014 
14.1.2014  

8., 9. třída Konzultace k převodu slovního hodnocení na klasifikaci.  

14.1.2014 ZŠ Otevřené vyučování 
15.1.2014  celá škola Informační schůzka pro rodiče dětí k zápisu do 1. třídy:  

Specifika waldorfské pedagogiky, seznámení se členy kolegia učitelů, 
ukázky sešitů a pomůcek, diskuse. 

15.1.2014 ZŠ Otevřené vyučování. 
16.1.2014 MŠ Canisterapie 
16.1.2014 ZŠ Otevřené vyučování 
21.1.2014 8., 9. třída Beseda s bývalými žáky: Kateřinou Bambasovou, Adélou Vlčkovou, 

Lukášem Herdou a Davidem Mulicou (volba SŠ, vstup na SŠ). 
22.1.2014  MŠ, ZŠ, SŠ Setkání iniciátorů a nových nadšenců k založení WSŠ. 
21.1.2014  MŠ, ZŠ, SŠ Schůzka Kruhu rodičů: setkání rodičů a zástupců kolegia. 
25.1.2014 8., 9. třída Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu). 

27.1.2014  
ZŠ, MŠ Josef Machytka – Povídání a promítání o zahraničních waldorfských 

školách 
28.1.2014 MŠ Muzikoterapie 
29.1.2014 4. – 9. třída Kino – film Hobit. 
30.1.2014 ZŠ Vydávání pololetního vysvědčení. 

ÚNOR 2014   
3.2.2014 MŠ Slavnost Hromnic. 
5.2.2014  ZŠ, MŠ Měsíční slavnost – sudé třídy  
6.2.2014  ZŠ,  Zápis do 1. třídy 
6.2.2014 ZŠ, MŠ PhDr. Anežka Janátová - „Škola jinak“ – pokračování tematického 

přednáškového cyklu 
7.2.2014 2., 3., 4. třída Zubní prevence 
7.2.2014 ZŠ Zápis do 1. třídy 

17.2.2014 MŠ Dílna s vlnou 
17.2.2014 MŠ Tyflokabinet – preventivní vyšetření zraku u dětí 

BŘEZEN 2014   
1.3.2014 8., 9. třída Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu). 
2.3.2014  výběrový 

kurz 
Matička Země v proměnách roku: 
kurz filcování jehlou s paní Šilarovou. 

4.3.2014  ZŠ, MŠ Masopust /v MŠ ve spolupráci se Spolkem přátel Rudolfov/ 
4.3.2014 ZŠ, MŠ Schůzka Kruhu rodičů  -  setkání rodičů a zástupců kolegia 
6.3.2014 3. tř. Návštěva SOŠ Třeboň  - uměleckořemeslné zpracování skla 
6.3.2014 MŠ Canisterapie 

10.3.2014 MŠ Informační schůzka pro rodiče k zápisu MŠ 
11.3.2014  

 12.3.2014 
MŠ Dny otevřených dveří. 

13.3.2014 
až 28.5.2014 

4. třída Kurz plavání. 

14.3.2014 6. třída Exkurze v hydrometeorologickém ústavu. 
19.3. – 20.3.2014 MŠ Zápis do MŠ 



Termín  Třída / Škola Název akce / Stručný popis akce 
16.3.2014  celá škola Velikonoční jarmark v partnerské ZŠ Svobodná Písek.  
20.3.2014 3. třída Návštěva u kováře. 
21.3.2014 8., 9. třída Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu). 
31.3.2014 8. třída Divadelní projekt (příprava ročníkového divadla). 

DUBEN 2014   
1.4.2014 - 4.4.2014 8. třída Divadelní projekt (příprava ročníkového divadla). 

4.4.2014  ZŠ Měsíční slavnost (vystoupení lichých tříd). 
4.4.2014  celá škola 

MŠ 
Tomáš Boněk – „Vyhnání z ráje – pojetí dobra a zla ve starém 
zákoně“ - přednáška 

5.4.2014  celá škola 5. Velikonoční jarmark.  
5.4.2014 MŠ Vynášení Moreny 
6.4.2014 1.-3. tř. Vynášení Moreny 
7.4.2014 3., 4. třída Zubní prevence 
9.4.2014 MŠ, ZŠ   Schůzka Kruhu rodičů – setkání rodičů a zástupců kolegia. 

10.4.2014 4. třída Návštěva Borovanského mlýna 
18.4.2014 9. třída Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu). 
22.4.2014 7., 8. třída Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu). 
23.4.2014 2., 3., 4. třída Zubní prevence 
23.4.2014 4.tř. Slavnost zvířat 
24.4.2014 MŠ Návštěva z Aply Tábor 
24.4.2014 MŠ, ZŠ David Nečil – „Za to může Eva“  -  přednáška  

KVĚTEN 2014   
5.5.2014 3.třída Návštěva u skláře 

7.5.2014 
MŠ Objevárium – návštěva interaktivních výstav: „Mraveniště“ a „Svět 

včel“ 
12.5.2014 MŠ, ZŠ Schůzka Kruhu rodičů – setkání rodičů a zástupců kolegia 
13.5.2014 MŠ, ZŠ Tvoření s rodiči na jarmark 
13.5.2014 3. třída Návštěva u truhláře 
13.5.2014 9. třída Návštěva Terezína 
13.5.2014 7. třída Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu). 
15.5.2014  celá škola Ueli Seiler-Hugova – „Zážitková pedagogika“ - přednáška 
16.5.2014 9. třída Prevence sociálně-patologických jevů  

19.5.2014 - 
23.5.2014 

9. třída 
Projekt řemeslné výchovy  

20.5.2014 2., 3. třída  Zubní prevence 

20.5.2014 
MŠ, ZŠ, 
veřejnost,  

Molière: „Měšťák šlechticem“, veselohra 8. třídy, Jihočeské divadlo,  

21.5.2014 
MŠ, ZŠ, 
veřejnost 

Molière: „Měšťák šlechticem“, veselohra 8. třídy, Jihočeské divadlo 

22.5.2014 MŠ Canisterapie 
23.5.2014 MŠ Výlet do Borovanského mlýna  
22.5.2014  MŠ, ZŠ,  PhDr. Anežka Janátová - „Biografie školy“  

26.5.-30.5.2014 3. třída, MŠ Projekt stavby domu – stůl do pergoly na zahradě MŠ. 
26.5. - 30.5.2014 2.  a 4. třída Škola v přírodě 

26.5.2014 –  
30.5.2014 

9. třída Projekt řemeslné výchovy 



Termín  Třída / Škola Název akce / Stručný popis akce 
27.5.2014 MŠ, ZŠ Tvoření v MŠ 
28.5.2014 8. třída Prevence sociálně-patologických jevů: lektorka – A. Janátová. 

30.5.2014 -
31.5.2014 

5. třída Olympiáda 5. tříd – celorepubliková akce waldorfských škol v 
Pardubicích. 

 
ČERVEN 2014 

  

2.6.2014 ZŠ, veřejnost Saturnin – veselohra 9. třídy v Malém divadle 
3.6.2014 ZŠ, veřejnost Saturnin – veselohra 9. třídy v Malém divadle 
4.6.2014 2., 4. třída Zubní prevence 
2.6.2014 

až 6.6.2014 
6. – 9. třída Projektový týden „Výchova k občanství“. 

6.6. 2014 2.,7.,8.,9. tř. Duhové divadlo - Písek 
7.6.2014 8., 9. třída Duhové divadlo - Písek 
9.6.2014 5.třída Návštěva Českého Krumlova 

9.6.2014 – 
13.6.2014 

9. třída Projektový týden „Výchova k občanství“. 

13.6.2014 MŠ Studánková slavnost 
9.6.2014 

až 10.6.2014  
8., 9. třída Konzultace k převodu slovního hodnocení na klasifikaci.  

14.6.2014 ZŠ Výlet rodičů a dětí z budoucí 1. třídy. 
20.6.2014 MŠ Svatojánská slavnost na Vyhlídkách. 
20.6.2014 2., 4. třída Zubní prevence 
24.6.2014  1., 2. třída Svatojánská slavnost. 
22.6.2014 9.třída Návštěva divadelního představení Čarokraj, Národní divadlo Praha 
23.6.2014 9. třída Národní muzeum – výstava “Peníze“ 
25.6.2014 MŠ, ZŠ Setkání Kruhu rodičů – schůzka rodičů a zástupců kolegia školy 
25.6.2014 MŠ Slavnost pasování na školáky. 
26.6.2014 MŠ Přespávání ve školce. 
26.6.2014 1., 2. třída Divadelní představení pro rodiče. 
27.6.2014 ZŠ Vydávání vysvědčení za 2. pololetí. 

   
 
 

VÝSLEDKY INSPEK ČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 
V dubnu tohoto školního roku se uskutečnila inspekční činnost ČŠI, proběhla 
úspěšně. Zpráva i protokol z ní jsou k dispozici na webových stránkách školy.  
Úspěšně proběhl i audit hospodaření v červnu 2014.  
 
 

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 
 
Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány ve Výroční zprávě o hospodaření 



za rok 2013. Další zpráva bude zpracována za hospodářský rok 2014. 
V tomto školním roce proběhl také řádný audit hospodaření za rok 2013. Zpráva 
auditora je zveřejněna v obchodním rejstříku. 
 
Údaje o vyúčtování státní dotace poskytnuté škole ve školním roce 2013 / 2014: 
 
 

Ukazatel v Kč 
Poskytnutá dotace 9 780 093 
Použitá dotace, v tom: 9 780 093 

     platy 6 435 270 

     OON    132 082 

     odvody 2 103 517 

     ostatní neinvestiční výdaje 1 109 224 

 

 
ROZVOJOVÉ PROGRAMY A PROJEKTY 

 
Škola se úspěšně zapojila do Rozvojového programu Financování asistentů 
pedagoga pro děti, žáky a studenty se  zdravotním postižením na soukromých a 
církevních školách, který vyhlašuje MŠMT.  
 

ÚDAJE O PROJEKTECH  
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJ Ů 

 
Škola podala na základě výzvy MŠMT č. 21 a projektu „EU peníze školám“ žádost 
do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na zlepšení 
podmínek pro vzdělávání na základních školách. Doba realizace projektu je třicet 
měsíců od 1. 11. 2012. Škole bude postupně poskytnuta dotace v celkové výši 
1 042 624 Kč. 
 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 
 
Občanské sdružení W collegium 
Sdružuje zájemce o waldorfskou pedagogiku z řad rodičů, pedagogů i širší 
veřejnosti z Českých Budějovic a okolí. Bylo založeno v prosinci 2001.  
Hlavním důvodem vzniku občanského sdružení byla potřeba právní subjektivity 
pro založení waldorfské mateřské školy a základní školy a jejich podpora.  
W collegium pořádá ve spolupráci se školou různé akce, např. jarmarky, přednášky. 



 
Kruh rodi čů  
Kruh rodičů je společenství rodičů dětí, které navštěvují naší MŠ a ZŠ.  
Na počátku školního roku 2012 / 2013 došlo v návaznosti na předchozí aktivity a 
podněty (především občanského sdružení W collegium) k vytvoření skupiny 
koordinátorů z řad rodičů jednotlivých tříd školy. Tato skupina koordinátorů se 
setkávala pravidelně 1x za měsíc ve sborovně se zástupci kolegia školy. Setkání 
jsou otevřena všem rodičům a pedagogickým pracovníkům. Vytváří platformu pro 
vybudování nezbytného a užitečného prostoru pro rodiče školy – v rámci čehož lze 
pak organizovat a uskutečňovat i další zajímavé a přínosné aktivity: např. 
přednášky, workshopy, akce pro děti, aj. Tímto vznikla opětovná, ba intenzivnější 
iniciativa rodičů, která v mnoha ohledech soustavně podporuje činnost školy.  
 
 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ŠKOLAMI 
 

Naše škola spolupracuje s partnerskou Základní školou Svobodnou v Písku.  
V tomto školním roce se některé třídy zúčastnily divadelního festivalu 
waldorfských škol Duhové divadlo v Písku, 8. třída tam i účinkovala. Žáci z Písku 
a z maďarské partnerské školy zahráli našim žákům divadelní představení. 5. třída 
reprezentovala naši školu na Olympiádě 5. tříd v Pardubicích, kterou po vzoru 
řeckých her organizují waldorfské školy. 
 
 

SPOLUPRÁCE S PARTNERY 
 

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
- hospitace studentů ve výuce, beseda 
Pedagogicko – psychologická poradna v Českých Budějovicích 
- hospitace odborných pracovnic ve výuce 
Speciálně pedagogické centrum v Českých Budějovicích 
- konzultace s odbornými pracovnicemi 
Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  
- náslechy studentů ve výuce, beseda 
Asociace pomáhající lidem s autismem Jižní Čechy, o.s. 
- hospitace ve třídě a konzultace s odbornými asistenty 
Sdružení přátel Rudolfova – spolupráce při společných slavnostech 
Canisterapeutické sdružení Hafík o.s. 
- po celý rok nově probíhala v MŠ canisterapie 
Tyflokabinet České Budějovice, o. p. s.  

- Lions Eye – preventivní vyšetření zraku u dětí v MŠ 



 

 
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 
Zahraniční partnerskou školou je waldorfská škola v Prienu am Chiemsee 
(Německo). V rámci velmi dobře rozvíjející se spolupráce připravovala Kateřina 
Kozlová projekty na další školní rok – návštěva kolegia z Prienu v Českých 
Budějovicích a turistický pobyt naší 9. třídy v Prienu. 
 

Kateřina Krausová navštívila v rámci zahraniční praxe při studiu waldorfského 
semináře pro předškolní pedagogiku mateřskou školu ve 
Stuttgartu Waldorfkindergarten der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe (Německo) 
a rozvinula spolupráci s naší mateřskou školou. 
 
 
V Českých Budějovicích 11. 9. 2014 


