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Zvyšování školného
Na konci školního roku byla zveřejněna
informace o navýšení školného. Tento
krok byl obecně přijat spíše pozitivně,
neboť si většina z nás uvědomuje jeho
důvod. Dovolte nám, prosím, krátké
vyjádření za spolek rodičů, který vedení
školy v tomto směru plně podpořil.
Zásadním podnětem k tomuto rozhodnutí byla zejména snaha o získání
prostředků na školení pedagogů, nové
školní pomůcky, a hlavně na důstojné finanční ohodnocení vyučujících,
jejichž mzdy se dlouhodobě pohybují
pod úrovní platů ve státní sféře. Všichni nepochybně toužíme získávat pro
naše žáky/děti kvalitní učitele, zajímavé osobnosti. Ti musí nad rámec praxe
běžné ve státních školách investovat
nemalé částky, a hlavně také čas svému
dalšímu vzdělávání a rozvoji. Adekvátní mzdové ohodnocení je tak, z našeho
pohledu, nezbytné. Jde také o nastavení
vhodných podmínek pro nově příchozí
učitele, které musí odpovídat běžným

standardům. Jinak je velmi obtížné získávat kvalitní lidi na nové pozice.
Pro srovnání jsme zjistili, jaké měsíční školné se platí v ostatních waldorfských školách, např. České Budějovice
1.800 Kč, Olomouc 3.300 Kč nebo Kuřim 3.500 Kč. Z tohoto přehledu je zřejmé, nakolik je minimální školné 950 Kč
v Plzni, které se neměnilo za celou dobu
existence školy, nadále neudržitelné.
Jeho navýšení v první fázi na 1.300 Kč/
měs. má pomoci pokrýt zejména provozní náklady. V budoucích letech by
se úroveň minimálního školného v naší
škole měla navýšit na 2.000 Kč.
Zvažte proto, prosím, jakou podporu
v rámci školného můžete škole od září
2019 poskytnout. Částka, která by byla
zapotřebí, aby se mzdy zaměstnanců
školy dostaly alespoň na úroveň srovnatelnou s veřejnými školami vychází cca.
o 1.000 Kč měsíčně více oproti aktuální platbě školného. Na naše pedagogy
však klademe mnohem větší požadav-

ky. Optimální podmínky by tedy byly,
kdyby všichni platili alespoň troj- a více
násobek minimálního školného, tj. 3,5
- 4,5 tisíce měsíčně jako optimum pro
všechny, kdo mohou. Tato částka by pokryla navýšení mezd na úroveň státního
sektoru, podporu pedagogům na další
rozvoj a vzdělávání, nákup a obnovu
pomůcek a částečně také na investice do
rozvoje školy.
Víme, že nebude snadné, a pro někoho možná téměř nemožné tuto částku ve svém rozpočtu nalézt, nicméně
jakákoliv částka, která bude z Vaší strany možná, bude velkou pomocí. Pouze
pokud se pokusíme, aby každý přispěl
alespoň částí, můžeme společně něco
změnit.
Všechny tyto peníze budou účelně využity k výše uvedeným záměrům.
Zároveň tímto děkujeme všem, kteří se
rozhodli poskytnout škole jednorázový
sponzorský dar. Tato možnost pomoci
je samozřejmě nadále velmi vítána.

Školní zahrada – aktuálně
V průběhu dubna a května se na půdě
školní zahrady pohybovala těžká technika, díky které se nám podařilo zrealizovat dlouho plánovaný projekt „Dešťové kapičky dostaly nožičky“. Voda
z okapů je tak svedena do retenční nádrže o objemu 5.000 litrů, která je umístěna v zemi v blízkosti studny.
Společně s tím proběhla úprava terénu ve spodní části zahrady. Byl připraven základ pro okrasný záhon, který
vznikne v atriu/ve dvoře a zpříjemní tak
pohled z horních pater budovy. Vhodný
výběr rostlin a keřů a osázení záhonu,
jakož i další navazující práce, nyní chystá skupina Zahrada. Dobrovolníci, kteří
by se ke skupině zahradníků chtěli při-

dat a pomoci se zkrášlováním školního
pozemku, ať se hlásí na adrese: zahrada@waldorfplzen.cz.
Děkujeme panu Novotnému za
bezproblémové provedení výkopových
a zemních prací, profesionální usazení
nádrže a svedení vody ze střechy.
Karolina Honlová,
Kruh Zahrada

Brigáda políčko
U Kalikovského mlýna na políčku se konala
v pátek 17.5. brigáda.
Chtěli bychom poděkovat všem, kdo nám
pomohli okrášlit školní pozemek. Hlavně rodičům ze 3.třídy. Jmenovitě děkujeme paní
Petře Kostelecké a jejímu partnerovi Tomášovi
za vykopání a založení permakulturního kompostu. Jáma na kompost pojmula všelijaké větve a starou trávu i s čerstvě posekanou trávou.
Bylo zde zapotřebí mužské síly. Dvě hodiny
usilovného kopání a hloubení. Dále Michalovi
Kubovi za posekání trávy a obsluhu sekačky
zatím jedné poloviny pozemku. Druhá čeká
na další dobrovolníky. Také děkujeme Michalovi za občerstvení a vyzvednutí některých dětí
ze školní družiny na tuto akci. Děkujeme Luďkovi Hůrkovi za vytvoření přírodního tunelu
v keři u plotu a prosekávání vlastní strunovou
sekačkou v těch nejméně přístupných místech.
Velmi vyčerpávající práce vyžadující sílu a výdrž. Děkujeme Evě Pošvicové a jejím dětem

Samíkovi a Míšovi za vytrvalé hrabání trávy
a pletí plevelu. Děkujeme Marcele Peškové
a její dceři Haničce za hrabání trávy a svážení
na kompost, sázení keřů, pletí plevele. Počasí
nám přálo a bylo slunečno. Pracovali jsme až
do večera a práci, která byla naplánovaná jsme
zvládli. Obilí na políčku roste a 3.třída bude co
nevidět při tomto slunečném počasí sklízet.
Těšíme se na úrodu pšenice a žita.
Martina Dobrá

Jdeme do toho
Od pokusu vzkřísit novořecké olympijské
hry uběhlo sto šedesát let. A krásných sto
dvacet tři let se jich přehnalo od okamžiku
znovuobnovení oficiálních olympijských
klání. Víte, že k této chvályhodné aktivitě
máme teď blíž než kdy jindy?
Je neoddiskutovatelnou tradicí waldorfského školství pořádat v rámci vzdělávacího plánu pátých tříd, kdy děti probírají
i období starého Řecka, obdobu slavných
antických olympijských her. Při této příležitosti se týmy páťáků sjedou na jedno
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místo, aby zde na vlastní kůži pocítili duch
oné velkolepé slavnosti pohybu a souznění.
Letošní hry se konaly v polovině května pod patronátem pardubické waldorfské
školy. Kdo měl možnost se do města perníku u této příležitosti podívat, snad mi dá za
pravdu, že akce byla dokonale připravená
a že naše děti si vedly více než skvěle – od
zapojení se do jednotlivých „polis“ (skupin složených z dětí různých škol), až po
perfektně vyvedené divadelní představení,
v němž naše pátá třída zdramatizoval úsek

Odysseovy epopeje hovořící o znovushledání Telemacha s otcem.
Až dosud se u nás v pořádání olympiády waldorfské základní školy střídaly,
přičemž jakousi mentorskou ruku nad
posledními ročníky převzala skupina Bothmer týmu. Pro příští ročník, tedy na
sklonek jara 2020, připadla čest převzít organizaci naší škole, a tak můžeme radostně
a hrdě zvolat: „Olympiáda míří do Plzně!“.
Čest je ovšem zavazující a čeká nás
spousta práce – nejenom v době konání,
jež by měla připadnout pravděpodobně na
konec května, ale po celý nastávající rok.
Prozatím byl ze zástupců pedagogů i rodičů ustaven Olympijský organizační výbor,
kterému byla ze strany kolegia vyslovena
důvěra. Prvním úspěchem je nalezení téměř dokonalého místa konání a tím by měl
být božkovský ostrov. S dalšími podrobnostmi a již konkrétními úkoly a návrhy se
brzy opět ozveme.
Za Olympijský výbor
WZŠ Dobromysl v Plzni
Dalibor Boubín
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