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Waldorfské lyceum v Plzni
V létě 2021, po třech letech snažení, se
naší škole konečně podařilo získat souhlas
ministerstva školství s otevřením středního
stupně. Stalo se tak symbolicky ke stoletému
výročí existence první waldorfské třídy na
středním stupni. Waldorfské lyceum Dobromysl otevře jako první střední škola v Plzeňském kraji s plně alternativní pedagogikou
otevře svoji první třídu v září 2022.
Žijeme v době, kdy se trh práce velmi rychle proměňuje. Pracovní místo, na
které se začal připravovat učeň v prvním
ročníku, s velkou pravděpodobností nebude existovat, až získá výuční list. Přestává mít smysl se připravovat na konkrétní
obor. Souhrn gymnaziálních znalostí bez
schopnosti je použít ale také není vítěznou
cestou. Jako výrazně důležitější se ukazuje
schopnost se dále učit, spolupracovat, komunikovat, umět pochopit problém a navrhnout řešení. Mít zdravě rozvinuté myšlení, cit i vůli.
V září 1921 byla v první waldorfské
škole ve Stuttgartu poprvé otevřena 10. třída waldorfské školy. Pro školu s tehdy
dvouletou historií to byl významný krok.
Už tehdy byli waldorfští učitelé přesvědčeni, že 14-15 let je ten nejhorší věk, ve kterém by žáci měli volbou školy rozhodnout
o své budoucí kariéře. Už tehdy věřili, že

správně pojatá všeobecná výchova umožní doprovodit mladé lidi až na práh dospělosti, kdy mohou o svém dalším životě
rozhodnout podle svého vlastního zralého
úsudku. A už tehdy šli proti proudu, který
od té doby výrazně zesílil.

tazy, pošlete je na lyceum@skoladobromysl.cz, nebo se zaregistrujte na dny otevřených dveří lycea 10. listopadu 2021 nebo
19. ledna 2022 na odpolední část. Informace o lyceu také najdete na webu školy,
https://www.skoladobromysl.cz/lyceum.

V Německu, kde se waldorfská pedagogika zrodila, se dodnes podařilo zachovaný
koncept jedné třídy, která od 1. to 12. ročníku prochází společně. Bez přechodových
přijímacích zkoušek, bez rozdělování na
učně a maturanty, bez oborové specializace. Tento ideál je pro nás zatím nedosažitelný. Otevřením lycea se mu však alespoň
o krok přiblížíme.

V tomto školním roce se připravujeme
a skládáme pedagogický tým. Pokud víte
o učiteli, který by k nám zapadl, spojte nás
s ním!
Příště nabídneme víc o výuce na waldorfském lyceu.
Tomáš Kuba

Waldorfské lyceum otevíráme především pro žáky naší waldorfské základní
školy, aby měli šanci pokračovat bez nutnosti volit specializaci již od začátku střední školy. Lyceum však bude otevřené i pro
žáky jiných škol. Vzhledem k platným zákonům je nezbytné, aby se žáci 9. ročníku
na naše lyceum přihlásili stejně jako na
kteroukoli jinou střední školu, a aby uspěli
v přijímacím řízení.
Lyceum bude minimálně ve svém prvním roce sdílet budovu se základní školou.
Nejpozději do dvou let však bude nutné
najít pro ně jiné prostory. Pokud máte do-

Sociální fond
Poslední dva roky byly pro všechny
z nás novou zkušeností a na řadu rodičů
měly negativní finanční dopad. Abychom
si v rámci naší komunity vycházeli vstříc
a pomohli jsme si ve chvílích, kdy je to třeba, máme ve škole zřízený sociální fond.
Z něj je možné prostředky čerpat, ale také
je možné do fondu peníze, pro podporu
ostatních v tíživé situaci, přispívat.
Sociální fond je určen pro stávající žáky

školy, k překlenutí dočasných finančních
problémů rodiny. Slouží například k úhradě školného, ale i k proplacení nákladů
za žáka za školní projekty, výlety, lyžařský
zájezd, nebo školních pomůcek a kroužků. Jedná se o jednorázovou a účelovou finanční podporu rodině, která má umožnit
žákovi, se i přes nepříznivou finanční situaci, dál standardně účastnit školních akcí
a projektů, které finanční účast vyžadují.

Žádosti vždy vyřizujeme rychle, s maximální diskrétností a ohledem na danou
situaci. Žádosti schvaluje školská rada
a více informací najdete na webových
stránkách školy, anebo u školské rady skolska.rada@skoladobromysl.cz. Dalším
typem podpory je stipendijní fond, o kterém bych se rád zmínil v příštím vydání
Zpravodaje.
Jiří Cimpel, předseda školské rady

Návštěva divadla
V pátek 17. září vyrazila osmá třída na
představení Cyrano z Bergeracu do Švandova divadla v Praze. Jednalo se o veřejnou
generálku moderního pojetí klasické hry,
takže nikdo z nás nevěděl, co nás vlastně

v této moderní verzi milostného příběhu
čeká.
„Slovo jako prostředek lásky. Slovo jako
zbraň. Nový přepis romantického příběhu

v beat boxovém rytmu. ... K současnému
divákovi promlouvá vášnivou poezií dnešní doby a přechází od rapu, přes volný verš
až k jazykovému minimalismu.“

Co se Ti na představení líbilo
nejvíc? Co Tě překvapilo?
Že rapovali, Christián a ten vysokej
kluk. / Překvapilo mě, že to bylo hodně
nahlas. / Na divadle se mi nejvíc líbilo, jak
Cyrano umíral hrozně dlouho a že to bylo
sprostý. */ Nejvíc se mi líbila hudba. / Mně
se to líbilo tak nějak celé. Překvapilo mě, že
tam hrál herec z Ordinace a moje babi tu
hru dobře znala.
Taky mě překvapily herecké výkony. /
Líbilo se mi, že místo toho, aby bojovali,
tak rapovali.
Těšíme se na další kulturní zážitek,
za kterým se snad brzy opět vydáme!
zdraví 8. třída
(*v průběhu představení zazněla i sprostá slova,
která nás překvapila, neboť jsme je v divadle
a v představení, které přišlo jako nabídka pro školy,
nečekali.)

Poznáváme se v Dobromysli
Petra Marková – učitelka anglického jazyka
1) Co nám o sobě prozradíte?
Nejsem člověk s pedagogickou praxí,
ale pocítila jsem potřebu nových výzev
v životě. Mám ráda jazyky, zejména angličtinu, v současné době se pro potěšení prokousávám latinskou gramatikou. Miluju
moře, knihy, ukulele, své děti (ty už jsou na
střední škole), hořkou čokoládu.
Ráda jezdím na kole, tom holčičím
městském, které mý vpředu košík a dá se
na něm jezdit v sukni.
2) Co Vás přivedlo do Dobromysli?
Přivedla mne touha po změně, po kontaktu s lidmi v novém kontextu, touha po
spolupráci na něčem společném a smysluplném.

3) Na co se těšíte a z čeho máte obavy?
Těším se na vše nové, na kolegy, na děti,
jazyk, na učení i učení se.
Po měsíci a půl výuky můžu jen dodat,
že jsem netušila, že v Dobromysli najdu
tak inspirující prostředí a prima lidi, velké
i malé.
Petra Sebastian

Den Dobromysli
V pondělí 27. 9. se uskutečnil Michaelský den Dobromysli. Slavnost, při níž jsme si
připomněli svatého Michaela a jeho vítězství
nad drakem, jsme ještě podpořili myšlenkou
společné práce, vzájemné podpory a učení se.
A tak se stalo, že se děti rozdělily do skupin
podle svého zájmu a pracovali na tom, aby na
konci tohoto výjimečného dne školu prosytil
Michaelský duch. Divadelníci a zpěváci se na
školní zahradě podělili o svůj um a zbylým
spolužákům předvedli divadelní hru. Příznivci ručních prací vyzdobili školu plstěnými

skřítky a zvířátky, háčkovanými dýněmi, vyřezávanými domečky či draky a lucernami.
Školní okna zdobí od pondělí průsvity a jeřábi se snášejí schodištěm. Stranou nezůstalo
políčko ani školní zahrada, na které vznikl
smyslový chodníček. Když se ohlédneme za
tímto dnem, právem nám vystoupí úsměv na
rtech, neboť jsme po dlouhé době znovu zažili radost ze společné práce.
Milí rodiče, kdo by rád viděl další obrázky
z uplynulého Michaelského dne, nebo se jen
tak chtěl podívat za dveře tříd, najděte si nový

školní profil zazij_dobromysl na instagramu.
Paní učitelky z 8. a 9. třídy bedlivě sledují, co
se kde šustne a rády se s vámi o to podělí. Na
školním facebookovém profilu pak najdete
pozvánky na akce pořádané školou, pustíme
se do postupného vysvětlování zajímavých
pojmů souvisejících s waldorfskou pedagogikou a s velkou radostí budeme sdílet všechny
novinky o lyceu. Každý Váš like či komentář
pak pomůže dostat informace o Dobromysli
k širšímu okruhu zájemců.
Michaela Kracíková

Zkrášlování Dobromysli
Jako každý rok se provozní tým školy
během letních prázdnin pustil do zkrášlení
budovy. Tentokrát jsme si na mušku svých
sil vzali dlouho odkládanou úpravu chodby
kolem tělocvičen. Jistě si vybavíte, že chodba
byla z důvodu vysychání a větrání několik let
ve stavu odkrytých cihel a působila velmi neutěšeně. Nyní je tomu jinak.

Přes rozpačitý začátek se práce dostávala do
svého tempa a místy krásně plynula. Proud
však často narážel na překážky v podobě zásuvek a vypínačů, futer, radiátorů a parapetů.
Peřeje schodů však dodaly proudu na zajímavosti. Zkrátka a dobře práci jsme si přes
všechna úskalí užily, hlavní část je hotová
a již nás čeká jen začištění.

Ženské jádro týmu se totiž stanoveného
úkolu zhostilo sice bez předchozích zkušeností, zato s odvahou pustit se do neznáma.
Vyzbrojeno cizími nástroji, často velmi hlučnými a poslušnosti se vzpouzejícími se jalo
z hromady palubek vykouzlit obložení stěn.

To vše bychom nezvládly bez pomoci
a podpory několika dalších osob. Velké díky
mužům, kteří se zapojili do krocení kocourů
(p. Cimpel, p. Vyhnánek, p. Franklin) a také
ženám za k dílu přiloženým něžnějším rukám, do kterých se nezdráhaly vzít třeba aku-

vrtačku (paní Cimpelová, Julia Ridley a Martina Tolarová). Za přípravu roštu děkujeme
našim pánům školníkům Zdeňkovi Černému a Milanovi Pouskovi a v neposlední řadě
za technickou podporu i přiložení další ruky
k dílu Tomášovi Kubovi.
Speciální díky patří Dennisovi Lammasovi, který paralelně s naší prací vyráběl vestavěnou skříň do výklenku chodby a svou
přítomností a svými odbornými radami pomohl zdolat nejednu překážku.
Lucie Talová a Lucie Haluzová

Plánované akce
pondělí 8. 11.
od 17 h

seminář Cizí jazyky na waldorfské škole

středa 10. 11.

Den otevřených dveří ohledně lycea

pátek 12. 11.

Martinská slavnost

pondělí 15. 11.

Den otevřených dveří ve 2. - 9. třídě

pondělí 22. 11.
od 17:15 h

Hudební setkání s bosenskou zpěvačkou
Aidou Mujačič

Kontakty:

úterý 7. 12.

Návštěvní den ve 2. a 3. třídě

sobota 11. 12.

Vánoční jarmark

pondělí 13. 12.
od 17 h

seminář Klíč k pohádkám

Pro bližší informace kontaktujte Janu Žižkovskou
jana.zizkovska@skoladobromysl.cz

Andrea Kudrnovská, předseda Spolku rodičů, mail: vybor@waldorfplzen.cz
Barbora Ottová, organizátor Zpravodaje, mail: zpravodaj.waldorf@seznam.cz

