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1. 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: 

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 (od května 2015 Ing. Pavla Koubová Nováková), Magdalena 

Kubínová Šebelková, Mgr. Radomír Koníř 

 

Dozorčí rada: 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D., MgA. Silvie Urbancová, Mgr. Martin Gaži  

 

 

 

mailto:skola@waldorfcb.cz
http://www.waldorfcb.cz/
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2. 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 175 žáků v devíti třídách 1. – 9. ročníku (dle 

zahajovacího výkazu k 30. 9. 2014). Naše základní škola byla teprve čtvrtým 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. Mateřská škola vznikla na přání rodičů, zájemců o waldorfskou předškolní 

výchovu. Iniciátory byli zakladatelé základní školy. Zřizovatelem je obecně prospěšná 

společnost, mateřská škola je součástí organizace Základní škola waldorfská a mateřská 

škola České Budějovice o. p. s.  

 

Mateřská škola má dvě třídy a celkem ji navštěvuje 30 dětí. Kolektiv dětí ve třídách je 

věkově smíšený. Jedním z cílů je menší počet dětí ve třídách a tím zvyšování kvality 

sociálního rozvoje a výchovně vzdělávací procesu. Mateřská škola 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 2014 / 2015 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 Základní školy Máj I, děti i zaměstnanci se 

stravovali ve školní jídelně ZŠ Máj II. 
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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 školní jídelny Mateřské školy v Rudolfově. 

Dopolední přesnídávky a odpolední svačiny se připravují v naší mateřské škole 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.  

 

3. OBOR VZDĚLÁNÍ A VYUČOVACÍ 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. 
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4. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Jméno Pracovní pozice 

Jiřina Boráková, DiS. Účetní  

Mgr. Kristýna Čapková Vychovatelka ŠD 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D. Učitelka AJ 

Iveta Ďurčová 
Asistentka pedagoga 2. tř., vychovatelka ŠD, 

do 11/2014 

Mgr. Petra Fuková Třídní učitelka 6. tř. 

Mgr. Jana Gažiová Třídní učitelka 5. tř., preventistka 

Bc. Martin Hadrava Třídní učitel 4. tř. 

Bc. Adéla Havlová Vedoucí učitelka MŠ 

Mgr. Petra Hrubá Asistentka pedagoga v 9. tř. (do 30. 6. 2015) 

Mgr. Vendula Chromá Třídní učitelka 1. tř. 

Josef Janošťák Třídní učitel 2. tř. 

Mgr. Martin Janošťák 
Třídní učitel 3. tř., zástupce ředitelky 

pro 1. stupeň, výchovný poradce 

Ing. Radim Jírovec Třídní učitel 7. tř., správce IT (do 30. 6. 2015) 

Ing. Radka Kalčíková Učitelka CH 

Mgr. Radka Konířová Třídní učitelka 8. tř. 

Mgr. Kateřina Kortusová Učitelka AJ, NJ 

Mgr. Kateřina Kozlová 
Třídní učitelka 9. tř., zástupkyně ředitelky 

pro 2. stupeň, výchovná poradkyně 

Mgr. Kateřina Krausová Třídní učitelka MŠ 

Magdalena Kubínová Šebelková Učitelka MŠ 

Monika Macháčková Provozní pracovnice 

Bc. Dana Marková Vychovatelka ŠD 
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Jméno Pracovní pozice 

Kateřina Mcmanus, DiS. Třídní učitelka MŠ  

Jitka Mlčochová Provozní pracovnice 

Věra Mulica Šulistová Asistentka ředitelky 

Roman Němec Provozní pracovník  

Mgr. Bohumír Nowak Učitel VV, KFO a RČ 

Ing. Eva Sokolová Učitelka NJ 

Markéta Staňková Asistentka pedagoga 4. tř. 

Mgr. Ondřej Suchan Učitel AJ, HV, TV 

Monika Sujová 
Asistentka pedagoga 2. tř., vychovatelka ŠD, 

od 11/2014 

Mgr. Magdaléna Šimonková Učitelka F 

Milada Šmídová Provozní pracovnice 

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 1. tř., vychovatel ŠD 

Lucie Voříšková Pracovnice ŠJ při MŠ 

Mgr. Kristýna Žůrková Učitelka NJ 

 

V ZŠ je 88 % 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 studují studium k doplnění kvalifikace – Učitelství pro mateřské 

školy na Pedagogické fakultě JČU v Českých Budějovicích a na učitelství předškolní 

pedagogiky na Střední škole pedagogiky v Obratani. Tři učitelky studují seminář 

waldorfské pedagogiky pro mateřské školy. 
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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. 

5. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

 

Ve školním roce 2014 / 2015 navštěvovalo k 30. září ZŠ 175 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 

18 18 21 22 20 16 21 19 25 180 

V průběhu roku přistoupilo 5 žáků, nikdo v průběhu roku neodešel. 

 

Třídy a třídnictví v ZŠ: 

Třída Třídní učitel / Třídní učitelka 

1. tř. Mgr. Vendula Chromá 

2. tř. Josef Janošťák 

3. tř. Mgr. Martin Janošťák 

4. tř. Bc. Martin Hadrava 

5. tř. Mgr. Jana Gažiová 

6. tř. Mgr. Petra Fuková   

7. tř. Ing. Radim Jírovec 

8. tř. Mgr. Radka Konířová 

9. tř. Mgr. Kateřina Kozlová 

 

Další vyučující: 

Mgr. Kateřina Dvořáková, Ph.D.   AJ 

Ing. Radka Kalčíková   CH 

Mgr. Kateřina Kortusová    AJ a NJ 

Mgr. Bohumír Nowak   RČ, VV, KFO 
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Ing. Eva Sokolová    NJ 

Mgr. Ondřej Suchan    AJ, HV, TV 

Mgr. Magdaléna Šimonková  F 

MgA. Silvie Urbancová   EUR, RČ 

Mgr. Milena Vlčková    NJ 

Mgr. Kristýna Žůrková   NJ 

 

Asistenti pedagoga: 

Iveta Ďurčová, Monika Sujová  2. tř. 

Mgr. Petra Hrubá    9. tř. 

Markéta Staňková    4. tř.  

Jan Vodička     1. tř. 

 

Třídy a třídnictví v MŠ: 

Třída Třídní učitelka 

Sluníčka Kateřina Mcmanus, DiS 

Skřítci Mgr. Kateřina Krausová 

 

Další vyučující: 

Bc. Adéla Havlová, Magdalena Kubínová Šebelková 

 

Učební plán ZŠ: 

Ročník 
Počet hodin v ročníku: 

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. 
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a. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu: 

 

Ročník 
Počet žáků na konci šk. r. / 

Prospělo / Neprospělo 

Omluvené 

hodiny (průměr 

na žáka) 

1. 18/18/0 13 

2. 18/18/0 23 

3. 21/21/0 36 

4. 21/21/0 17 

5.  17/17/0 43 

6. 16/16/0 40 

7. 21/21/0 35 

8.  19/19/0 48 

9.  25/25/0 66 

Celkem 180/180/0 321 

 

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 školním roce 2014 / 2015 povolen a vypracován individuální 

vzdělávací plán pro 6 žáků, z toho 5 žáků bylo integrováno (v 1., 2., 4., 6. 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 

Iveta Ďurčová/Monika Sujová 

II. 1. – 5. 
Bc. Dana Marková 

Iveta Ďurčová/Monika Sujová 

 

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. 
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Zájmová činnost 

 

V rámci školní družiny byl bohatý výběr zájmové činnosti: 

Název Vedoucí kroužku 

Kulinářský kroužek „Sám si vařím“ Jan Vodička 

Všesportovní hry Jiří Grauer 

Hra na kytaru a na flétnu Radim Jírovec 

Keramický kroužek I. Tomáš Vácha 

Angličtina – příprava na cambridgeské zkoušky Ondřej Suchan 

Dramatické hrátky Markéta Staňková 

Turistika – lesní moudrost Jan Vodička 

Příprava na přijímací zkoušky (M) Kateřina Kozlová 

Příprava na přijímací zkoušky (ČJ) Radka Konířová 

Výtvarné vyrábění + Šmodrchání Petra Hrubá, Markéta Elichová 

Keramika kroužek II. Lukáš Urbanec 

 

6. VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 

 

K zápisu se dostavilo 28 dětí, z toho bylo přijato 22 dětí; ostatním byl udělen odklad, nebo 

přestoupily na jinou školu. 

 

K zápisu do mateřské školy se dostavilo 22 dětí, z toho bylo přijato 9 dětí. 

 

7. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Smyslem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým 

jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo 

neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Našim žákům i nadále nabízíme volnočasové 

aktivity v podobě zájmové činnosti.  

Především pro žáky 1. stupně organizujeme 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. Žáci jsou 

vedeni 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 několikaletá 
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spolupráce s preventistou M. Procházkou, programy spolku Do světa), v rámci podpory 

multikulturních vazeb se naše škola již počtvrté 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 negativních sociálně 

patologických jevech a jejich prevenci, pro žáky 2. stupně byly např. uspořádány besedy 

na témata z oblasti sexuální výchovy. Ve školním roce 2014-15 naše škola navázala 

spolupráci s prachatickou neziskovou organizací Portus. Ta se zaměřuje především  

na prevenci v mediální oblasti. Ve spolupráci s touto organizací škola uspořádala přednášku 

pro učitele i rodičovskou veřejnost na téma – Kyberšikana. Pracovníci Portusu rovněž 

pracovali v rámci prevence se žáky 2. stupně. Škola dokončila své dvouleté zapojení  

do humanitárního projektu HUMR, který představuje možnosti, jak pomáhat v rozvojových 

zemích. V rámci tohoto projektu proběhlo několik besed. Naše škola rovněž pokračovala  

v dlouhodobější spolupráci s Bemagrem, jež se zaměřuje na ekologické hospodaření. 

 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Prioritou vzdělávání ve školním roce 2014 / 2015 bylo i nadále prohloubení znalostí  

a dovedností waldorfské pedagogiky a doplňování kvalifikace. 1 kolega zahájil magisterské 

studium pedagogiky pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě JČU, 4 kolegové zahájili 

studium waldorfské pedagogiky pořádané Asociací waldorfských škol a 1 kolegyně 

úspěšně dokončila eurytmické vzdělávání. Někteří pedagogové se zúčastnili čtyřdenního 

setkání waldorfských učitelů (Interní setkání waldorfských učitelů v Praze), sedmidenního 

letního semináře waldorfské předškolní pedagogiky,  pětidenního letního semináře 

waldorfské pedagogiky v Semilech a sedmidenního semináře v Českém Krumlově 

zaměřeného na sexuální výchovu a nauku o vztazích. Tři 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 Finsku, další na praxi v Praze. Jedna učitelka MŠ byla na stáži v předškolním zařízení 

na Slovensku. 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 (prevence násilí, kyberšikana), na práci s hudbou a rytmem 

v MŠ, na mentorství zážitkové pedagogiky, na lidové zvyky a řemesla, na klíčové 

kompetence vychovatele ŠD, metodické kurzy se zaměřením na chemii a matematiku  

a dílny zaměřené na waldorfskou pedagogiku. Téměř všichni kolegové byli na tří denním 

semináři zážitkové pedagogiky. Dva pedagogové zahájili kvalifikační studium pro ředitele 

škol a školských zařízení. 

  

9. 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. 
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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       

10. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 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   2014    

1. 9. 2014 ZŠ, MŠ Slavnostní zahájení školního roku. 

3. 9. 2014  ZŠ Společné setkání rodičů s ředitelkou školy a kolegiem ZŠ.  

3. 9. 2014 MŠ, ZŠ, Schůzka Kruhu rodičů: setkání koordinátorů a zástupců kolegia. 

8. 9. 2014 Celá škola, 

rodiče 
Tvoření v MŠ – společné šití panenek 

10. 9. 2014 3. tř. Plavání 

10. 9. 2014 5. tř. Návštěva Písek 

16. 9. 2014 4. tř. Výlet na Buškův hamr 

17. 9. 2014 3. tř. Plavání 

17. 9. 2014 MŠ Canisterapie 

22. 9. 2014 Celá škola, 

rodiče 
Tvoření v MŠ – společné šití panenek 

22. 9. 2014 7. +8. tř. Pěstitelské práce v Bemagru Malonty 

24. 9. 2014 3. tř. Plavání 

25. 9. 2014 MŠ + 4. tř. Svatováclavská slavnost – slavnost pečení chleba 

29. 9. 2014 3. tř. Michaelské hry 

26. 9. 2014 1. + 2. tř. Michaelská slavnost 

29. 9. 2014 ZŠ WOW-Day:  

(připojení se k celosvětové charitativní akci) 

BENEFIČNÍ KONCERT v KD Slavia 

30. 9. 2014 MŠ Michaelská slavnost 

ŘÍJEN 2014   

1. 10. 2014 3. tř. Plavání 
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Termín  Třída / 

Škola 

Název akce / Stručný popis akce 

1. 10. 2014 
Celá škola, 

rodiče 
Schůzka skupiny Lyceum 

3. 10. 2014 9. tř. Život v pohraničí – Nové Hrady 

3. 10. 2014 MŠ + 1. tř. Výlet školky do ZŠ za 1. třídou - divadlo 

5. 10. 2014 Celá škola Setkání Antropos.pobočky- čtení 

6. 10. 2014 
Celá škola, 

rodiče 
Setkání Kruhu rodičů 

6. 10. 2014 
Celá škola, 

rodiče 
Tvoření rodičů v MŠ – šití panenek 

7.10.–10.10. 2014 7. tř. Návštěva žáků z partnerské italské školy 

8. 10. 2014 3. tř. Plavání 

12. 10. 2014 Celá škola Setkání Antropos.pobočky- čtení 

13. 10. 2014 6. +8. tř. Pěstitelské práce v Bemagru Malonty (sběr brambor) 

14. 10. 2014 6. + 7. tř. Pěstitelské práce v Bemagru Malonty (sběr brambor) 

15. 10. 2014 3. tř. Plavání 

16. 10. 2014 5. – 9. tř. Divadelní představení písecké a maďarské waldorfské školy 

17. 10. 2014 9. tř. Program prevence patologických jevů 

20. 10. 2014 Celá škola Tvoření rodičů v MŠ – šití panenek 

20. -24. 10. 2014 
MŠ Projekt „jeskyně pro skřítky“, výroba a umístění projektu ve třídě 

Sluníček 

21. 10. 2014 ŠD Výukový program v Cassiopeia 

22. 10. 2014 3. tř. Plavání 

22. 10. 2014 ZŠ Měsíční slavnost 

22. 10. 2014 

Celá škola, 

rodiče, 

veřejnost 

Waldorfské Lyceum – informační schůzka z pohledu pedagogů, 

studentů i rodičů – setkání, vyprávění a diskuse se zástupci 

z Waldorfských lyceí z Ostravy a Semil 

23. 10. 2014 7.tř Návštěva Husitského muzea Tábor 

23. 10. 2014 MŠ PhDr. Anežka Janátová – návštěva dopoledního programu tříd – 

pozorování dětí 

23. 10. 2014 
ZŠ, MŠ Přednáška PhDr. Anežky Janátové – „Jak waldorfská pedagogika 

připravuje dítě do života“ 

24. 10. 2014 ZŠ Konzultace s rodiči – Anežka Janátová 

LISTOPAD 2014   

4. 11. 2014 Celá škola Kruh rodičů 

4. 11. 2014 
MŠ  Společná sklizeň dětmi vypěstovaného kukuřičného políčka 

v MŠ 

5. 11. 2014  MŠ Canisterapie 

5. 11. 2014  3.tř Plavání  

5. 11. 2014 8.tř Prezentace ročníkových prací 

6. 11. 2014 8. tř. Prezentace ročníkových prací 

10. 11. 2014 Celá škola Tvoření v MŠ – společné šití panenek 

11. 11. 2014 MŠ, 1. –3. tř. Slavnost sv. Martina.  
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Termín  Třída / 

Škola 

Název akce / Stručný popis akce 

12. 11. 2014 MŠ Canisterapie 

13. 11. 2014 Celá škola Přednáška PHDr. Anežky Janátové – „Když je levá ruka pravá“ 

14. 11. 2014 ZŠ Konzultace s rodiči - Anežka Janátová 

12. 11. 2014 3. tř. Plavání 

12. 11. 2014 Celá škola Den otevřených dveří – v rámci DOD soukromých škol    

14. 11. 2014 8. + 9. tř. Program prevence spec. Patologických jevů 

18. 11. 2014  6. + 7. tř. Příběhy bezpráví (film a beseda s p. V. Němcovou) 

19. 11. 2014 3. tř. Plavání 

20. 11. 2014  MŠ Canisterapie 

24. 11. 2014 Celá škola Tvoření v MŠ – společné šití panenek 

25. 11. 2014 MŠ Infoschůzka k zápisu do 1. třídy 

26. 11. 2014 3. tř. Plavání 

27. 11. 2014 6. tř. Beseda o Římu, promítání 

27. 11. 2014 MŠ Canisterapie 

30. 11. 2014 ZŠ a MŠ Adventní spirála  

PROSINEC 

2014 

  

2. 12. 2014  ZŠ Otevřené vyučování  

3. 12. 2014 ZŠ Otevřené vyučování 

3. 12. 2014 MŠ Keramika s p.R. Uhlířovou 

3. 12. 2014 MŠ Canisterapie 

5. 12. 2014 MŠ Mikuláš v MŠ 

5. 12. 2014  ZŠ Mikuláš ve třídách 

8. 12. 2014  2. + 3. tř. Zubní prevence 

9. 12. 2014 
MŠ, rodiče Vánoční tvoření s rodiči na vánoční jarmark v MŠ – čokoládové 

mámení 

10. 12. 2014 4. tř. Plavání 

11. 12. 2014 MŠ Canisterapie 

13. 12. 2014  ZŠ, MŠ Vánoční jarmark 

16. 12. 2014 MŠ Vánoční pohádka rodičů pro děti a dětí pro rodiče 

17. 12. 2014 MŠ Návštěva ZŠ – měsíční slavnosti, divadlo pro 1. třídu 

17. 12. 2014 MŠ Canisterapie 

17. 12. 2014  4. tř. Plavání  

17. 12. 2014  ZŠ, Měsíční slavnost 

19. 12. 2014  1. tř. Vánoční dílna ve městě 

19. 12. 2014 ZŠ Vánoční vystoupení tříd 

LEDEN 2015   

4. 1. - 9. 1. 2015 7. tř. Lyžařský kurz  

6. 1. 2015 ZŠ Hra o třech králích divadelní hra rodičů a dětí ZŠW, divadlo U 

Kapličky 

7. 1. 2015 4. tř. Plavání 

7. 1. 2015 9. tř. Konzultace k převodu slovního hodnocení na klasifikaci. 



 16 

Termín  Třída / 

Škola 

Název akce / Stručný popis akce 

8. 1. 2015 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. 

8. 1. 2015 MŠ Canisterapie 

9. 1. 2015 9. tř. Konzultace k převodu slovního hodnocení na klasifikaci. 

9. 1. 2015 8. +9. tř. Program prevence soc. patologických jevů 

13. – 15. 1. 2015 ZŠ Dny otevřeného vyučování a Dny otevřených dveří – hlavní 

vyučování a výuka cizích jazyků 

13. - 14. 1. 2015 8. tř. Konzultace k převodu slovního hodnocení na klasifikaci. 

14. 1. 2015 4. tř. Plavání 

14. 1. 2015 MŠ Návštěva Mgr. Dity Podhrázské, vysokoškolského pedagoga z PF 

JU 

14. 1. 2015 MŠ Canisterapie 

16. 1. 2015 MŠ Tříkrálová slavnost na školní zahradě 

19. 1. 2015 2. +3. tř. Zubní prevence 

20. 1. 2015 Celá škola Setkání Kruhu rodičů 

20. 1. 2015 7. tř. Projekt HUMR – rozvojová a humanitární pomoc 

21. 1. 2015 4. tř. Plavání 

22. 1. 2015 MŠ Canisterapie 

22. 1. 2015 Celá škola Přednáška PhDr. Anežky Janátové – Rubikon 

27. 1. 2015  2. tř. Výstava Stroj času – Písek 

28. 1. 2015  4. tř. Plavání 

28. 1. 2015 MŠ Canisterapie 

29. 1. 2015 ZŠ Vydávání pololetního vysvědčení. 

ÚNOR 2015   

2. 2. 2015 9. tř. Návštěva divadla 

3. 2. 2015 Celá škola Setkání Kruhu rodičů 

2. 2. 2015 MŠ Slavnost Hromnic. 

4. 2. 2015 4. tř. Plavání 

5. 2. 2015 MŠ+2.tř. ZŠ Návštěva 2. třídy v MŠ – divadlo „Dvanáct měsíčků“ 

5. 2. 2015 MŠ Canisterapie 

5. 2. 2015  ZŠ, Zápis do 1. třídy  

6. 2. 2015  ZŠ, Zápis do 1. třídy 

10. 2. 2015 ZŠ, Masopust ve škole 

11. 2. 2015 4. tř. Plavání 

11. 2. 2015 MŠ Canisterapie 

24. 2. 2015 Celá škola Alec Templeton – „Jak výuka cizích jazyků podporuje zdravý 

vývoj dítěte z hlediska waldorfské pedagogiky“. 

25. 2. 2015 ZŠ Měsíční slavnost 

25. 2. 2015 MŠ Slavnost Masopustu 

25. 2. 2015 MŠ Canisterapie 

27. 2. 2015 9. +8. tř. Prevence soc. patologických jevů 
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Termín  Třída / 

Škola 

Název akce / Stručný popis akce 

BŘEZEN 2015   

2. 3. 2015 MŠ Informační schůzka pro rodiče k zápisu MŠ 

3. 3. 2015 Celá škola Schůzka Kruhu rodičů 

3. 3. 2015 MŠ Návštěva mentora – Cornelise Boogerda 

2. – 4. 3. 2015 MŠ Vydávání přihlášek a dotazníků zájemcům o MŠ 

3. – 4. 3. 2015 MŠ Dny otevřených dveří 

4. 3. 2015 3. +4. tř. Bruslení 

4. 3. 2015 8. tř. MPP – kurz první pomoci – ČČK 

6. 3. 2015  Celá škola Ples školy 

9.3. -14. 3. 2015 8. tř. Návštěva partnerské školy v Itálii 

11. 3. 2015 3. + 4. tř. Bruslení 

16. 3. 2015 Celá škola Schůzka skupiny „Lyceum“ 

17. 3. 2015  3. tř. Drátování 

18. 3. 2015 3. +4. tř. Bruslení 

18. 3. 2015 2. tř. Návštěva výstavy pohřebních klenotů na radnici 

18. – 19. 3. 2015 MŠ Zápis do MŠ 

19. 3. 2015  2. +3. tř. Zubní prevence  

21. 3. 2015 
Celá škola 4. Velikonoční jarmark v MŠ. Velikonoční tvořivé dílny ke 

svátkům jara nejen pro děti. 

22. 3. 2015 ZŠ Vynášení Moreny 

23. 3. 2015 MŠ Morena 

25. 3. 2015  Celá škola Dřevořezba pro rodiče školy 

25. 3. 2015 2. tř. Divadelní vystoupení v pečovatelském domě na D. Vodě u ČB 

27. 3. 2015 MŠ, ZŠ Návštěva kolegů z Waldorfské školy z Karlových Varů 

30.3. -1. 4. 2015 6. - 8. tř. Projektový týden Výchova k občanství 

31. 3. 2015 Celá škola Přednáška ing. P. Šmída – „Dítě – Mobil – Internet" 

DUBEN 2014   

1.4.2015 - 31. 8. 

2015 

MŠ přechodový projekt- výroba tapiserie dětí MŠ pro budoucí žáky 

1. třídy ZŠW  

7. 4. 2015 Celá škola Schůzka Kruhu rodičů 

7. - 9. 4. 2015 8. tř. Divadelní projekt (příprava ročníkového divadla). 

9. 4. 2015  Celá škola Jarní akademie ve Slávii 

9. 4. - 11. 4. 2015  ZŠ, MŠ Návštěva kolegia partnerské školy Prien - Celoškolní Akademie 

v kulturním domě Slavie + setkání s učitely z partnerské školy z 

Prien am Chiemsee v rámci projektu „Kultura porozumění“, 

Návštěva učitelů z naší partnerské školy z Prienu am Chiemsee, 

výměna zkušeností 

14. 4. 2015 4. tř. Prezentace práce „Mé oblíbené zvíře“ 

15. 4. 2015 MŠ, rodiče Šití panenek – Tvoření s rodiči v MŠ 

15. 4. 2015 MŠ Projekt práce s vlnou s Mgr. V. Bílkovou – výroba ročního 

nástěnného kalendáře v duhových barvách s dětmi ve třídě 

Sluníček 
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Termín  Třída / 

Škola 

Název akce / Stručný popis akce 

15. 4. 2015 MŠ Setkání iniciativní skupiny k založení 3. třídy v MŠ 

16. 4. 2015 Celá škola PhDr. Anežka Janátová - „Škola jinak“ – pokračování 

tematického přednáškového cyklu 

16. 4. 2015  4. tř. Exkurze na univerzitní statek 

17. 4. 2015 1. tř. Návštěva ZOO Ohrada Hluboká n/Vlt. 

17. – 19. 4. 2015 
MŠ Setkání skupiny pedagogů pracujících na vlastní biografii s PhDr. 

Anežkou Janátovou 

20. 4. 2015 
MŠ Návštěva z Asociace waldorfských mateřských škol, Heleny 

Jiroutové a Mileny Dufkové, společná diskuse 

20. 4. 2015 3. +4. tř. Zubní prevence 

22. 4. 2015 MŠ Návštěva budoucího třídního učitele 

26. 4. 2015 MŠ, rodiče Brigáda s rodiči na zahradě 

27. 4. 2015  1. tř. Divadelní žabka  

27. 4. - 28. 4. 2015 6. tř. Projekt v Žabovřeskách – příprava na Rytířskou slavnost 

28. 4. 2015 MŠ, rodiče odpolední vyrábění průsvitů do oken ve třídě Sluníček  

29. 4. 2015 8. + 9. tř. Účast na festivalu Divadelní žabka. 

29. 4. 2015 MŠ Canisterapie 

KVĚTEN 2015   

4. 5. – 7. 5. 2015 
3. tř. + MŠ Stavitelství ve školce Projekt s mateřskou školou a rodiči v rámci 

epochy „Stavba domu“ 

5. 5. 2015 MŠ, ZŠ Schůzka Kruhu rodičů – setkání rodičů a zástupců kolegia 

5. 5. 2015 
MŠ Návštěva studentů 1. ročníku Učitelství pro MŠ z PF JU, 

s vyučujícím pedagogem 

5. 5. 2015 MŠ Návštěva budoucího třídního učitele a paní ředitelky 

6. 5. 2015 
Celá škola Přednáška Mgr. Martina Semeráda „Tajemství slunečního národa 

včel a lidského osudu“ 

6. 5. 2015 MŠ Canisterapie  

11. 5. 2015 9. tř. Exkurze do elektrárny Lipno 

11.5. - 13. 5. 2015 
Celá škola Návštěva čelní představitelky Mezinárodní asociace WŠ  Nany 

Göbel  

12. 5. 2015 Celá škola Přednáška Waldorfské školství ve světě – Nana Göbel 

13. 5. 2015 3. tř. Stavitelství ve školce 

14. 5. 2015 MŠ Návštěva a konzultace s PhDr. Anežkou Janátovou 

15. 5. 2015 1. tř. + MŠ Výlet na Rudolfov a návštěva MŠ 

15. 5. 2015 9. tř. Prevence sociálně-patologických jevů (účast na projektu). 

18. 5. 2015 2. +3. tř. Zubní prevence 

18. 5. 2015 Celá škola Tvoření v MŠ – společné šití panenek 

18. 5. 2015 Celá škola, 

rodiče 
Setkání skupiny „Lyceum“ 

19. 5. 2015 MŠ Návštěva budoucího učitele žáků 1. třídy, O. Suchana 

20. – 21. 5. 2015 MŠ Návštěva učitelek a ředitelek ze Znojma v rámci programu … 

21. 5. 2015 MŠ Canisterapie 
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Termín  Třída / 

Škola 

Název akce / Stručný popis akce 

22. - 23. 5. 2015  5. tř. Olympiáda 5. tříd v Příbrami 

25. 5. 2015 9. tř. Návštěva koncentračního tábora Mauthausen 

26.5. - 3. 6. 2015 9. tř. Alpy 

25. 5. 2015 1.- 8.tř. +MŠ Eurytmické představení „Jabloňová panna“ 

26. 5. 2015 MŠ Studánková slavnost 

31. 5. 2015 
ZŠ, 

veřejnost 

Lorca: „Krvavá svatba“ obnovená premiéra tragédie absolventů 

2011/2012 a 3. třídy, Jihočeské divadlo 

ČERVEN 2015   

2. 6. 2015 MŠ Oslava dne dětí na zahradě MŠ 

3. a 4. 6. 2015 ZŠ, 

veřejnost 

Nestroy: „Dům čtyř letor“ veselohra 8. třídy v Jihočeském 

divadle 

4. 6. 2015 MŠ Canisterapie 

5. -6. 6. 2015 

  

8. – 9. tř. Duhové divadlo – 10. ročník: 

celostátní dětská divadelní přehlídka waldorfských škol v Písku. 

5. 6. 2015 1. tř. Studánková slavnost 

6. 6. 2015 Rodiče, 

tř.učitel 

budoucí 1.tř. 

Výlet budoucích prvňáčků s rodiči a třídním učitelem 

8. 6. 2015 MŠ Návštěva 5. třídy, divadlo „O Dvou holčičkách“ 

8. 6. 2015 MŠ Tyflokabinet – preventivní vyšetření zraku u dětí 

8. – 9. 6. 2015 MŠ, 3. tř. Projekt se 3. třídou a jejími rodiči v rámci epochy „Stavba domu“ 

8. - 12. 6. 2015 2+,4. tř. Škola v přírodě 

8. - 12. 6. 2015 9. tř. Projekt řemeslné výchovy a pěstitelských prací v Bemagru 

8. 6. - 9. 6. 2015 3. tř. Stavitelství v MŠ 

8. 6. 2015 5. tř. Divadelní představení v MŠ + botanická vycházka 

9. 6. 2015 Celá škola, 

rodiče 

Valná hromada W Collegia a Setkání Kruhu rodičů 

10. 6. 2015 Celá škola Tvoření v MŠ 

11. 6. 2015 7. tř. Lanový park 

12. 6. 2015 3. tř. Projektový den – zpracování vlny. 

15. - 19. 6. 2015 9. tř. Projekt řemeslné výchovy a pěstitelských činností v Bemagru 

15. 6. 2015 2. + 3. tř. Zubní prevence. 

16. 6. 2015 MŠ Fotografování 

17. 6.2015 6. tř. Výlet do Č. Krumlova – muzeum minerálů 

18. 6. 2015  6. tř. Lanový park 

18. 6. 2015 MŠ Svatojánská slavnost na Vyhlídkách 

19. 6. 2015 1. tř. ZOO Ohrada Hluboká n/Vlt. 

21.6. - 23. 6. 2015 6. +8. tř. Cyklo-výlet 

22. 6. 2015 MS Pasování předškoláků 

22. 6. 2015 MŠ Přespávání ve školce 

23. 6. 2015 2. tř. Výlet do Vyššího Brodu 

23. 6. 2015  5. tř. Výlet do Č. Krumlova 



 20 

Termín  Třída / 

Škola 

Název akce / Stručný popis akce 

24. 6. 2015 2. tř. Výlet k Vrbenským rybníkům 

24. 6. 2015 3. tř. Výlet do Týna nad Vltavou – přírodovědné muzeum Semenec 

24. 6. - 25. 6. 2015 7. tř. Vodácký výlet 

24. 6. 2015 9. tř. Výlet do Č. Krumlova 

25. 6. 2015 MŠ, rodiče odpolední vyrábění průsvitů do oken ve třídě Sluníček 

26. 6. 2015 Celá škola Ukončení školního roku 

23. 6. 2015  3. tř. Svatojánská slavnost. 

23. 6. 2015 1. + 2. tř. Svatojánská slavnost 

24. 6. 2015 3. tř. Přírodovědné centrum Semenec – Týn n. Vlt. – bylinky 

25. 6. 2015 3. tř. Divadlo pro rodiče – Hra o Josefovi 

26. 6. 2015 Celá škola Vydávání vysvědčení a konec školního roku 

 

11. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI 

a. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve 

školním roce 2014/2015 

 

Poslední inspekční činnost ČŠI se uskutečnila v předešlém školním roce v dubnu 2014, 

proběhla úspěšně. Zpráva i protokol z ní jsou k dispozici na webových stránkách školy.  

Inspekční zjištění vedoucí ke zhodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání jsou 

pozitivní ve všech oblastech: 

 

Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů (závěr) 
Rovný přístup při přijímání ke vzdělávání, při zohledňování vzdělávacích potřeb 

jednotlivce v průběhu vzdělávání i školní poradenství jsou na požadované úrovni. 

Podmínky materiální, finanční a personální umožňující škole realizovat školní vzdělávací 

programy na požadované úrovni. Oblast řízení školy a partnerství se zákonnými zástupci 

jsou příkladem dobré praxe. 

Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům (závěr) 
Školní vzdělávací programy jsou v souladu se závaznými dokumenty MŠMT. Organizace 

a průběh vzdělávání ve vztahu k naplňování školních vzdělávacích programů jsou 

příkladem dobré praxe. Účinná podpora rozvoje osobnosti žáků a funkčních gramotnosti 

žáků je na požadované úrovni. Podpora rozvoje sociální gramotnosti je na vynikající 

úrovni. 

Závěry 
Řízení školy a partnerství - týmová spolupráce pedagogických pracovníků školy  

a intenzivní komunikace se zákonnými zástupci dětí a žáků kladně ovlivňují průběh 

vzdělávání. 

Účinná podpora rozvoje osobnosti žáků - velmi dobrý vztah učitelů k žákům, příjemné 

klima ve třídách a struktura výuky vytvářejí vhodné podmínky pro vzdělávání. 

Vynikající výsledky v cizích jazycích. 

Vedení žáků k zážitkům toho, jak věci fungují a k jejich samostatnému poznávání, 
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napomáhá získávání potřebných kompetencí a podporuje rozvoj gramotnosti. 

Systematické a průběžné hodnocení individuálních výsledků vzdělávání žáků, zejména 

individuálního pokroku, prezentace výsledků. 

Kvalitní úroveň předškolního vzdělávání všestranně rozvíjí osobnost dětí, vytváří velmi 

dobré předpoklady pro jejich další vzdělávání: rozvoj přírodovědné gramotnosti, podpora 

sociální gramotnosti, prosociálních činností, příkladná spolupráce se zákonnými zástupci, 

velmi pozitivní klima, vysoké osobní nasazení pedagogických pracovnic. 

b. Úspěšně proběhl i audit hospodaření v červnu 2015.  

c. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2014/2015 

 

V MŠ proběhla v dubnu 2015 kontrola z Krajské hygienické stanice, nebyly nalezeny žádné 

nedostatky. 

V lednu 2015 proběhla kontrola nad stavem BOZP, doporučila některá drobná opatření. 

V červenci 2015 proběhla kontrola OSSZ s výsledkem „bez výhrad“. 

 

12. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 

 

Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány ve Výroční zprávě o hospodaření za rok 

2014. Další zpráva bude zpracována za hospodářský rok 2015. 

V tomto školním roce proběhl také řádný audit hospodaření za rok 2014. Zpráva auditora 

je zveřejněna v obchodním rejstříku. 

 

Údaje o vyúčtování státní dotace poskytnuté škole ve školním roce 2014 / 2015: 

 

Ukazatel v Kč 

Poskytnutá dotace 9 736 581 

Použitá dotace, v tom: 9 736 581 

     Platy 6 403 334 

     OON    106 560 

     Odvody 2 139 041 

     ostatní neinvestiční výdaje 1 087 646 

 

13. 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.  

Dalším zapojení školy je do Rozvojového programu Podpora  výuky  vzdělávacího 

oboru  další  cizí  jazyk rámcového  vzdělávacího  programu  pro  základní vzdělávání  

v roce 2014 (ú. z. 33047). 
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14. ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

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 

do 30. 4. 2015. Škole byla postupně poskytnuta dotace v celkové výši 1 042 624 Kč, která 

byla v plné výši vyčerpána. 

Škola podala na základě výzvy MŠMT č. 56 žádost do programu „Investice do rozvoje 

vzdělávání“ s dobou realizace od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015. 

Škola dále podala na základě výzvy MŠMT č. 57 žádost do programu „Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“ s dobou realizace do 31. 12. 2015. 

15. SPOLUPRÁCE  

a. SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠW 

 

Spolupráce mezi mateřskou a základní školou probíhá formou pravidelných projektů. Žáci 

8. a 9. třídy v rámci výuky rukodělných činností provádějí pěstitelské práce a úpravy  

na zahradě i v okolí budovy MŠ. Projekt 3. třídy „stavba domu“ se ve školním roce 

2014/2015 odehrál v podobě zbudování dvou herních prvků: hmatového chodníčku a chýše 

s tunelem z vrbového proutí. Žáci z první, druhé a čtvrté třídy přijeli zahrát dětem do 

mateřské školy divadlo. Budoucí prvňáci – předškolní děti pracovaly na tzv. přechodovém 

projektu. Vypracovaly tapisérii, která s nimi putovala v září do 1. třídy. Budoucí učitel první 

třídy docházel v období květen-červen za dětmi do mateřské školy a na konci školního roku 

předškoláky „pasoval na školáky“. 

b. SPOLUPRÁCE S BÝVALÝMI ŽÁKY ŠKOLY 

 

Žáci, kteří ukončili naši základní školu ve školním roce 2011/2012 ve spolupráci s jejich 

bývalým třídním učitelem a žáky 3. třídy nacvičili a znovu zahráli hru Krvavá svatba 

v Jihočeském divadle. 

 

c. 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. Dalšími cíli je 

všestranná podpora činnosti o.p.s., propagace waldorfské pedagogiky v médiích, pořádání 

vzdělávacích akcí a tradičních slavností. 
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Kruh rodičů  

 

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. Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnil první školní ples, po Vánocích 

rodiče a pedagogové nacvičili a zahráli dětem i pro veřejnost Vánoční tříkrálovou hru. 

d. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ŠKOLAMI 

 

Naše škola spolupracuje s partnerskou Základní školou Svobodnou a Mateřskou školou 

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 Příbrami, kterou po vzoru řeckých her 

organizují waldorfské školy. 

e. SPOLUPRÁCE S PARTNERY A JINÝMI ORGANIZACEMI  

 

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 

CEGV Cassiopea  

Síť mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu 

 

 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tyflokabinet-cb.cz%2Flionseye.htm&ei=f4suVIe5OYO1OtCegfgF&usg=AFQjCNFHHxePjCxKJCXJ7FUel-5s-hp_ow
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Portus Prachatice o.p.s. 

Akreditovaná vzdělávací instituce, která nabízí vzdělávací semináře  

z oblasti kyberkriminality 

Charita ČR-  Humr 

– humanitární pomoc a rozvojová spolupráce ve školách 

Do světa - Organizace zabývající se primární prevencí rizikového chování, neformálním 

vzděláváním a zážitkovou pedagogikou 

Spolupráce s ECSWE 

Wadorf One World – žáci evropských waldorfských škol pomáhají dětem z ostatních zemí 

AWMŠ a AWŠ  

Spolupráce s asociacemi waldorfských škol a waldorfských mateřských škol 

f. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

Zahraniční partnerskou školou je waldorfská škola v Prienu am Chiemsee (Německo). 

V rámci velmi dobře rozvíjející se spolupráce realizovala Kateřina Kozlová dva projekty – 

návštěvu kolegia z Prienu v Českých Budějovicích a turistický pobyt naší 9. třídy v Prienu. 

Další několikaletá spolupráce je s waldorfskou školou v italské Veroně. Ve školním roce 

2014/2015 proběhl oboustranný výměnný pobyt žáků. 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 30. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přílohy: 

 

I.  Projekt školy 

II.   Projekty 9. třídy 

III.   Projekty 8. třídy 

III.  Projekt 6. třídy 

IV.  Fotografie z dění v mateřské škole 

V. Pozvánka na jarmark



I. Projekt školy 

PROJEKT „KULTURA POROZUMĚNÍ – KULTUR DES VERSTÄNDNISSES“ 

 

1) PRŮBĚH PROJEKTU: 

 

Třídenní projekt proběhl dle původního obsahového konceptu beze změn v termínu  

od 9. 4. do 11. 4. 2015 v Českých Budějovicích. Celý program je doložen i v tištěné podobě. 

 

Čtvrtek 9. 4. 2015 – program dne: 

slavnostní přivítání učitelů obou škol v budějovické waldorfské škole 

prohlídka historického centra města České Budějovice 

celoškolní „Jarní akademie“ v kulturním domě Slávie 

společenský večer v City Gastro 

 

Pátek 10. 4. 2015 – program dne: 

Prohlídka Základní školy waldorfské 

Setkání s náměstkem pro školství statutárního města České Budějovice s představiteli obou 

škol a vedoucí katedry germanistiky JU Pedagogické fakulty 

Shrnutí dosavadní spolupráce obou partnerských škol a shrnutí biografií obou škol 

Skupinová práce – debata učitelů o záměrech další spolupráce v krátkodobém  

a střednědobém výhledu 

Společné shrnutí skupinových prací a jejich závěry jednání 

Společenský večer v Hluboké nad Vltavou 

 
Sobota 11. 4. 2015 – program den 

Prohlídka UNESCO města Český Krumlov 

Rozloučení s organizátory projektu 

 

2) KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY PROJEKTU: 

 
Na základě společné práce dospěla obě kolegia k těmto konkrétním cílům a projektům pro roky 

2015 až 2018: 
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V červenci 2015 proběhne týdenní vzdělávání šesti waldorfských učitelů z Č. Budějovic v Prienu   

u Chiemsee, kteří budou navštěvovat výuku a poté budou mít pohospitační rozhovory s danými 

učiteli v roce 2016 proběhne setkání obou kolégií tentokrát v německém Prienu u Chiemsee. 

Školní rok 2015/2016 – zahájení dalšího vzdělávání pro učitele tělesné výchovy pod záštitou 

zkušené pedagožky paní Barbary Dawid z Prienu; vzdělávání bude probíhat formou tří víkendů  

s německými i českými lektory; kurz bude nabídnut všem waldorfským školám v ČR. 

Žáci 4. – 8. třídy si budou dopisovat se svými vrstevníky z německé partnerské školy;  

korespondenčním jazykem bude němčina i angličtina. 

V roce 2016 v květnu se bude konat v Prienu u Chiemsee řecká olympiáda 5. tříd, této akce se 

taktéž zúčastní pátá třída budějovické waldorfské školy. 

Výměnné pobyty žáků 8. tříd – 1 až 3 týdny v partnerských školách; žáci se budou přímo účastnit 

výuky, která bude probíhat v německém i anglickém jazyce. 

Společný projekt v biodynamickém zařízení v jihočeských Malontech ve firmě BEMAGRO; na 

tomto projektu se budou podílet žáci devátých tříd obou partnerských škol další vzdělávání učitelů 

třetího stupně, který nyní v Č. Budějovicích vzniká; zároveň byl zvolen mentor pro střední stupeň 

pan Jan Deschepper a pan Wolfgang Kölbel; vzdělávání se zaměří na přípravu učitelů jednotlivých 

předmětů a na projekty probíhající v rámci střední školy (např. společný kurz zeměměřičství žáků 

desátých tříd obou partnerských škol v jihočeské obci Stříbřec). 

V rámci středního stupně se pak plánují v časovém rozmezí školních roků 2016/2017 a 2017/2018 

další projekty v rámci předmětu eurytmie, mateřského jazyka (epocha literatury – Kafka v Praze) 

a divadelního projektu dvanáctých tříd. 

Na úrovni rodičů budou probíhat vzájemné návštěvy v rámci každoročních adventních jarmarků 

a dojde k setkání představitelů obou rodičovských spolků, kteří podobně jako učitelé budou hovořit 

na téma společné spolupráce. 

 

Konkrétním výsledkem projektu byla také celoškolní jarní Akademie všech devíti tříd Základní 

školy waldorfské a mateřské školy Č. Budějovice o.p.s., dále setkání s představiteli statutárního 

města Č. Budějovice a plánování realizace budoucích projektů. 

 

3) PŘÍNOS PROJEKTU PRO ČESKO-NĚMECKOU SPOLUPRÁCI, 

PERSPEKTIVY DALŠÍCH AKTIVIT 
 

Díky realizaci tohoto setkání českých i německých učitelů obou partnerských škol vedlo 

 k prohloubení vzájemné spolupráce deklarované konkrétními projekty (viz. bod 2). Oběma 

stranám se podařilo vypracovat koncept další spolupráce v rozmezí roku 2015 až 2018 na úrovni 

pedagogů, žáků a rodičů obou partnerských škol. S těmito závěry byli seznámeni všichni účastníci 

třídenního setkání i zbývající členové obou kolegií, dále rodiče i žáci samotní.  

Největší důraz byl kladen též na pomoc se zakládáním středního stupně waldorfské školy 

v Č. Budějovicích. Vedení českobudějovické školy nyní očekává rozhodnutí ze strany MŠMT ČR. 

Pokud bude žádost kladně vyřízena, stane se waldorfská škola v Prienu u Chiemsee jedním  

z nejdůležitějších garantů tohoto projektu.  

Přínosem projektu bylo také setkání představitelů obou škol s představiteli statutárního města  

Č. Budějovice. Díky tomuto setkání bylo před vedením města Č. Budějovice deklarována 

spolupráce obou partnerských škol a i město Č. Budějovice tuto formu spolupráce velmi vítá  

a považuje ji za příkladnou i pro své obecné školy, které spravuje.  

 

Zprávu zapsala Kateřina Kozlová 
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II. Projekty 9. třídy 

PROJEKT 9. TŘÍDY – SPORTOVNĚ KULTURNÍ POBYT V BAVORSKÝCH 

ALPÁCH 

 

 Na přelomu května a června se devátá třída vydala na společný zahraniční výlet do 

bavorských Alp. Deset dnů směla strávit v okolí bavorského moře „Chiemsee“ a vychutnat 

si několik alpinistických túr v okolí vesničky Sachrang, kde jsme byli ubytováni. Celá akce 

proběhla ve spolupráci s rodinou „Schellenberger“, která má děti v naší partnerské 

waldorfské škole v Prienu u Chiemsee. Také jedna z bývalých kolegyň této německé školy, 

Barbara Dawid, nás uvedla do tématu správného „alpinistického horolezení“ a doprovázela 

nás při výšlapech na nejznámější vrchy tamního okolí – Karspitz, Priener Hütte, 

Kampenwand. Nejočekávanější byla výprava na tirolský vrch jménem Naunspitze, která 

leží v nadmořské výšce 1640 metrů. Díky obrovskému nasazení všech žáků i pedagogů se 

podařilo ve zdraví zvládnout všechny turistické túry a díky dobré připravenosti  

a spolehlivosti všech jsme si náramně užili alpského počasí a především nádherných 

výhledů na Alpy a do údolí. 

 Kromě výšlapů na alpské vrchy jsme měli možnost poznat okolí městečka, kde se 

nachází naše partnerská škola. Parníkem jsme se vydali na okružní cestu po Chiemsee  

a navštívili známý ostrov „Fraueninsel“. Nezapomněli jsme ani na hlavní město Bavorska 

a užili si jednodenního výletu do Mnichova. Zde jsme navštívili známé památky v centru, 

prohlédli jsme si waldorfskou školu a zavítali do největšího evropského městského parku 

„Englischgarten“. Skvělé byly také ochutnávky místních specialit, nechyběly tedy bavorské 

preclíky či bavorské klobásy a zapili jsme je „Apfelschorle“.  

 Tento společný výlet na závěr našeho devítiletého působení byl díky podpoře všech 

rodičů, učitelů a naší partnerské školy nejkrásnějším a nejzajímavějším počinem. Zážitky 

v nás budou živé ještě mnoho let. 
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PROJEKT 9. TŘÍDY – PRAKTIKUM V BEMAGRU 

 

 Devátá třída navázala na předešlé ročníky a v rámci předmětu pěstitelské práce  

a rukodělné činnosti absolvovala desetidenní praktikum v jihočeských Malontech. Zde se 

nachází biodynamický statek „Bemagro“. Vedení této firmy spolupracuje s naší školou. 

Tento projekt žákům umožňuje smysluplně a prakticky poznat práci v biodynamickém 

zemědělství. Na vlastní oči, ruce, nohy, záda si mohli vyzkoušet práci se zvířaty, zabývali 

se také zahradnickými pracemi a seznámili se s přípravou známých biodynamických 

preparátů. 

 Mnozí žáci obdivovali díky ochotným spolupracovníkům a vedoucím jednotlivých 

sektorů, jak zdravě a účelně firma Bemagro pracuje v oblasti zemědělství. Své postřehy  

a myšlenky nakonec firmě Bemagro předali formou písemných zpětných vazeb a tímto 

poděkovali za tuto příležitost setkat se s netradičním hospodařením. 

 Žáci byli tradičně ubytováni v Jaroměři a v prostředí dětského tábora mohli 

absolvovat kovotepectví. Své závěrečné práce pak prezentovali předposlední večer v místní 

restauraci v Malontech. Zde totiž proběhlo tradičně divadelní vystoupení naší deváté třídy. 

Osm deváťáků se rozhodlo zahrát představení známého českého dramatika a rozloučili se 

s Malonty hrou Járy Cimrmana „České nebe“. 

 

 

  



III. PROJEKTY 8. TŘÍDY 

 

ROČNÍKOVÉ PRÁCE 

 

Tento tradiční projekt osmých tříd waldorfských škol začal už ve druhém pololetí sedmé 

třídy, kdy si žáci vybírali témata, dále oslovovali vedoucí své práce (odborné garanty)  

a začali na projektech pracovat. Cílem ročníkové práce v osmé třídě je vytvořit rukama 

řemeslný výrobek, napsat o jeho tvorbě teoretickou práci a v rámci veřejné prezentace 

samostatně představit v cca deseti až patnáctiminutovém výstupu nejen výrobek, ale popsat 

celý proces, který k jeho zhotovení vedl. Osmáci vždy zažijí velkou práci s vůlí (přesnost, 

termíny), učí se ze svých chyb a někteří začínají celý proces opakovaně, sbírají zkušenosti 

od řemeslníků a dalších odborníků, pronikají do světa práce a zúročují své praktické 

zkušenosti z hodin rukodělných činností. Osmá třída v tomto školním roce prezentovala 

svá díla veřejně 5. a 6. listopadu v odpoledních hodinách, akce se zúčastnili odborní garanti, 

učitelé, rodinní příslušníci i žáci z jiných ročníků. Osmáci museli překonat trému 

z veřejného vystupování a nejen přednést připravenou řeč a seznámit publikum se svou 

prací, ale také zodpovědět ještě celou řadu zvídavých otázek. Diváci všechna vystoupení 

ocenili bouřlivým potleskem a ocenili např. model petřínské rozhledny, skleník, obrazy, 

linoryt, ptačí budku, model železnice, společenské šaty nebo pečenou husu. 
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VÝMĚNNÝ POBYT S ITALY 

 

V osmé třídě pokračovala jazyková spolupráce s waldorfskou školou v italské Veroně. Žáci 

se již několik let dopisovali a nyní projevily obě strany přání se blíže poznat a navštívit. 

Jednalo se o první zahraniční výměnu v historii školy. Nejprve přijeli italští žáci do České 

republiky. Tato návštěva se uskutečnila 6. – 11. 10. 2014. Italští přátelé zažili díky 

spolupráci učitelů angličtiny, českých dětí a jejich rodin velmi pestrý program, který 

zahrnoval prohlídku Prahy, Hluboké nad Vltavou a Českého Krumlova, turistiku na Kleti  

a pobyt ve škole a v rodinách. Vznikla přátelství, která se dále rozvíjela i po odjezdu dětí. 

V březnu (9. – 14. 3. 2014) pak čeští osmáci vyrazili do Verony, kde se seznámili s životem 

v italských rodinách, italskou waldorfskou školou, navštívili Veronu, Mantovu, Lago di 

Garda, absolvovali společný projekt ve škole. Veškerá komunikace probíhala v anglickém 

jazyce, ale kromě jazykových zkušeností žáci výrazně posílili také své sociální kompetence, 

toleranci a respekt k odlišným zvykům v jiné evropské zemi.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

ROČNÍKOVÉ DIVADLO 

 

 Korunou vyučování v osmé třídě je nácvik třídního divadla. Jedná se o delší 

divadelní představení (cca 60 minut), které žáci připravují se svým třídním učitelem během 

druhého pololetí, zajišťují si i organizační věci, tedy výrobu plakátů, propagaci, komunikaci 

s divadlem, kostýmy, scénografii, výrobu kulis atd. Jedná se o velký sociální proces, kde 

každý má své místo, každý je důležitý a zároveň spoluzodpovědný za konečnou podobu 

představení. V tomto školním roce si žáci spolu s třídní učitelkou zvolili hru J. N. Nestroye 

Dům čtyř letor. Výběr vycházel z tématu „Temperamenty“, které se v osmé třídě objevuje 

v českém jazyce. Přestavení je velice technicky náročné tím, že se odehrává na čtyřech 

menších scénách zároveň, ale osmáci se statečně poprali se všemi obtížemi a díky opětovné 

spolupráci s Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích si mohli zahrát dvě představení 

na jevišti profesionálního divadla 3. a 4. 6. 2015 a zažít velký potlesk a pochvalu za 

společný výkon. Zároveň se s tímto představením zúčastnili divadelní přehlídky Duhové 

divadlo, která se konala 5. a 6. 6. 2015 v Písku. Právě sem se každoročně sjíždějí žáci 

waldorfských škol, aby zde svá divadla představili žákům dalších waldorfských škol  

i veřejnosti.  
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IV.   projekt 6. třídy  

ŠKOLNÍ PROJEKT 

 

Název projektu: rytířská slavnost 

Pro třídu: 6. 

Účastníci: žáci 6. třídy, rodiče a přátelé školy 

Předkládá:  Fuková                            Datum a podpis: 19. 6. 2015 

 

Způsob provedení, postup - téma, časový rozvrh 

Celý projekt tvořily čtyři dílčí části.  

V průběhu Masopustu (10. 2. 2015) se žáci seznámili s gotickým písmem, pomocí násadky 

zkoušeli psát tuší a vytvořili si své vlastní pergameny, na které zapsali rytířské ctnosti.  

Pergameny doplnili o barevné stuhy s pečetí. Tyto pergameny byly žákům předány na 

rytířské slavnosti.  

 

V druhé epoše dějepisu a epoše českého jazyka žáci dramatizovali rytířskou legendu 

Aucassine a Nicoletta, kterou zahráli žákům školy a na rytířské slavnosti rodičům. Žáci se 

také učili tancovat dva středověké tance – branl a mečový tanec a zvolili si své rytířské 

jméno.  

V hodinách VV si žáci vyráběli své štíty, které charakterizovaly jejich rytířské jméno 

 

Ve dnech 27. -28. 4. 2015 probíhala projektová výuka na mlýně v Žabovřeskách, kde si žáci 

šili na šicích strojích své rytířské haleny a šaty, chlapci si vyráběli dřevěné meče a děvčata 

šperk. Učili se pracovat se střihem, šít základní stehy v ruce a na šicím stroji. Při hodině 

rukodělných činností si děvčata barvila své šaty v barvě na textil. 

 

Vyvrcholením tohoto projektu byla samotná rytířská slavnost, která se konala na Karlově 

hrádku 29. 5. 2015. Žáci po obědě vyrazili autobusem na Hlubokou, odkud se pěšky vydali 

na 8km pochod na hrádek. Celou slavnost zajistili rodiče, kteří pro děti na hrádku připravili 

středověkou hostinu a jednotlivá stanoviště, na kterých děti plnily rozličné úkoly 

(rozseknutí jablka sekerou na poloviny, skok v pytli, střelba z luku, skládání básní, hod 

šípem do dálky a hod věnečků na cíl). Na slavnosti byli žáci pasováni na rytíře a dámy, 

obdrželi své pergameny s rytířskými ctnostmi a pasovací listinu. Rodičům zahráli své 

divadlo a všichni si společně v kruhu zatancovali středověký tanec. Celou slavnost 

doprovázela středověká hudba. 

 

Pedagogiké zajištění: třídní učitelka Fuková P. Dále se jako doprovod při činnostech 

podíleli: R. Kalčíková, V. Chromá 

 

Hodnocení projektu po skončení akce: 

Téma rytířství provázelo žáky v průběhu druhého pololetí. Všechny aktivity, na kterých 

žáci pracovali ve vyučování, přirozeně vyvrcholily na rytířské slavnosti. Celý projekt, který 

doplňuje učivo šesté třídy, lze označit za velmi zdařilý. 
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V. Fotografie z dění v mateřské škole 

 

Projekt 3. třídy ZŠW v zahradě MŠ 

 

Před: 

 
 

a po: 



Přechodový projekt MŠ 

 

 
 

 

Divadlo v MŠ – hrají děti z 2. třídy pohádku „Dvanáct měsíčků“ 
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VI.  Leták na velikonoční jarmark 
 

 
 

 


