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Každou středu ve večerních hodinách za-
zní v suterénních dílnách naší školy průpo-
věď od R. Steinera 

 ,,Ó, člověče, 
překonej v sobě chvat a shon!
Hledej chvíle klidu,
v nichž zrodit se může
dobrota a moudrost!“

zahajující kurz dřevořezby, který se prvně 
rozběhl v  únoru 2019. Plně obsazená sku-
pina začátečníků pracovala na obrazových 
rámech organických tvarů v anthroposofic-
kém duchu. Snažení účastníků bylo završeno 
výstavou v divadle Alfa při příležitosti školní 
akademie. Potěšeni úspěšnou prací rozhod-

li se novopečení řezbáři vytvořit řezbovaný 
betlém, který by zůstal v majetku školy pro 
potěchu žáků i rodičů. Každý účastník vytvo-
řil jednu figuru a od Vánoc 2019 zaujímá bet-
lém každoročně čestné místo ve vstupních 
prostorách školy. Byli bychom rádi, kdyby se 
betlém rozšířil o další postavy. „Pokud by měl 
někdo z rodičů či přátel školy zájem vstoupit 
do kurzu a podílet se, kromě vlastní tvorby, 
třeba právě na vylepšení školního betlému, ať 
se přihlásí v kanceláři školy. Moc rádi rozší-
říme naše řady,“ zve zájemce Vít Matas, který 
kurz pod záštitou školy vede a dodává: „Bě-
hem kurzů se účastníci průběžně seznamují 
s postupem práce se dřevem, její historií, ná-
stroji a jejich správným použitím. Poznávají 

druhy dřev, jejich charakter a využití a zdo-
konalují se v smysluplné rukodělné činnosti, 
která jim skýtá chvíle klidu. Rozvíjí si cítění, 
myšlení a vůli, když své představy převádí do 
proveditelné formy, kterou naplňují postup-
nou prací. Výtvory si zpracovávají sami od 
základní ideje přes návrh výtvarného zpra-
cování, hliněný model, hrubé opracování 
dřeva... až po povrchovou úpravu hotového 
výrobku.“ Řezbáři a  řezbářky se v  průběhu 
kurzů seznámili s  užitnou (misky, rámy) 
i  figurální (betlém, zvířata) tvorbou, nebo 
s řezbou reliéfů či dřevěných šperků. Dřevo 
je krásný materiál, který člověka provází od 
nepaměti a má nám stále co nabídnout.

Vítek Matas

Kdo vytvořil betlém pro Dobromysl?



„Poslední“ školní brigáda 
Poslední listopadovou sobotu proběh-

la rodičovská brigáda – okopávání omítky 
z  boční strany školy. Požadavek byl okle-
pání staré, na mnoha místech již uvolněné 
omítky, aby se stěna dala lépe ochránit před 
pronikáním vlhkosti do budovy. 

Vzhledem k tomu, že to byla akce svola-
ná na poslední chvíli, vypadalo to, že se nás 
sejde velmi málo. Opak byl však pravdou, 
v sobotu nakonec dorazilo 7 rodičů a 3 žáci 
a podařilo se nám odstranit omítku po celé 
šíři boční stěny. Opět se hodně prášilo a vy-
padali jsme jako permoníci, ale nálada byla 
výborná, počasí nám přálo a všichni jsme 
odcházeli s pocitem dobře vykonané práce. 

Ještě jednou děkuji všem rodičům i žá-
kům, kteří se zúčastnili a těším se i v příš-
tím roce na další povedené brigády. 

Andrea Kudrnovská 

Adventní spirála
Ve waldorfských školách a  školkách 

je zvykem zahajovat adventní čas ad-
ventní spirálou. Na zemi se vytvoří spi-
rála z chvojí, která je osvícena svíčkami 
ve sklenicích. Je také ozdobena zlatými 
hvězdami. Děti postupně, každý za sebe, 
prochází pomalu spirálou se svícínkem 
z  jablka a  uprostřed si zapálí svíčku od 
anděla. K  tomu jim hraje živý hudební 

doprovod vánoční melodie. Adventní 
spirála symbolizuje naši cestu do vlast-
ního nitra. Každý máme kdesi hluboko 
v nás ukryto velké světlo, které můžeme 
vynést napovrch a  prosvětlovat nejen 
sami sebe, ale i celou Zemi. Je to ten nej-
hezčí dárek, který můžeme v sobě objevit 
a nechat působit nejen o Vánocích.

Jana Žižkovská, Věneček



Přehled investic školy Info okénko 
z jídelny 

Od září plánovaný a postupným náku-
pem a  montáží realizovaný samoobslužný 
koutek je konečně v provozu a žákům k dis-
pozici. Děti, které mají speciální dietu a jíd-
lo si nosí z domova, mohou krabičky s obě-
dem ráno umístit na regál u jídelny, odkud 
jsou následně přemístěny do ledničky, kde 
čekají na děti. Každá krabička musí být 
označena jménem, třídou a datem, kdy byl 
oběd vařen. Ohřev oběda probíhá v mikro-
vlnce za asistence vychovatelek a  učitelů, 
konajících dohled v jídelně. Jsme moc rády, 
že se koutek podařilo oživit a velmi děku-
jeme rodičům, kteří se zapojili do sbírky 
na pořízení kuchyňské linky i  ochotnému 
tatínkovi, který dovezl desku až z Ostravy.  

Lucie Talová 

PLÁN ROZVOJE ŠKOLY ve školním roce 2020/ 21 INVESTICE 
Klimatizace do oken ze strany parčíku - každý rok 1x 14 000 Kč
Termostatické hlavice na topení - příspěvek školy 12 000 Kč
Postupná výměna lavic + židlí 158 000 Kč
Výměna tabulí za nové keramickomagnetické 4x  
v tomto roce do 3.,4.,5.,6. třídy

116 000 Kč

Zvětšení jídelny + žákovská kuchyně, základ podlahy               70 000 Kč
Vybudování přepážky mezi jídelnami 50 000 Kč
Vybavení kuchyňky, linka + sporáky 60 000 Kč
Oprava chodby u tělocvičny (dřev. obložení) 40 000 Kč
Schody k patru v družině 4. 40 000 Kč
Rekonstrukce sklepa šatny 9.tř.+ oprava a vybavení serverovny 100 000 Kč
PC učebna     50 000 Kč
Výměna oken 9. tř. 82 000 Kč  
Propojení družiny č. 3 + výměna lina 45 000 Kč
Vymalovat družinu 2. včetně škrábaní

Veškeré malování 
stálo celkem: 

87 000 Kč

Vymalovat 9. tř. včetně škrábaní
Vymalovat chodby u jídelny+ tělocvičen
Vymalovat konferenční místnost + domalovat kousek v 6.třídě
Výměna dveří od tříd za prosklené 33 000 Kč 
Příspěvek na vzdělání ped. pracovníku 126 000 Kč
Nové dřevěné vstupní dveře z ul. Husova 68 000 Kč

Celkem investováno školou: 1 151 000 Kč 

Nové dřevěné vstupní dveře z ul. Husova. 
Financováno z příspěvků rodičů na transparentní účet

 110 000 Kč

Termostatické hlavice na topení.  Příspěvek od rodičů 19 000 Kč
Nákup a instalace nových LED zářivek. Příspěvek od rodičů 33 000 Kč
Celkem rodiče přispěli: 162 000 Kč

Celkem škola + rodiče investovali do rozvoje školy: 1 313 000 Kč 

Vřele doporučuji pro adventní a vánoční čas knihu PUTOVÁNÍ od Pavly 
Soletky Krátké s nádhernými akvarelovými obrázky Marie Snášelové Štorko-
vé. Jedná se o poetické vyprávění, které má přiblížit vánoční příběh dnešnímu 
člověku. PUTOVÁNÍ je rozděleno do 37 kapitol, začíná 1. prosince a končí 6. 
ledna na Tři krále. Ke každému dni je připojena krátká inspirace a (s)nová ilu-
strace. Tento příběh vycházel nejdříve na blogu a facebooku Elmavia a díky 
skvělým ohlasům a  crowdfundingové kampani mohla vyjít i  tištěná kniha. 
Můžete si ji objednat na www.elmavia.cz za 370 Kč.

Jana Žižkovská 

Knižní okénko: 

PUTOVÁNÍ - překrásná 
kniha, která pohladí po 
duši děti i dospělé

http://www.elmavia.cz


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

Na říjnovém setkání zakladatelů školy 
bylo diskutováno o dalším směřování školy 
a  vizích do budoucna. Jedním z  bodů, kte-
ré by si škola pro své žáky přála je „ŠKOLA 
V  PŘÍRODĚ“. Po konzultaci se Spolkem 
rodičů byl tento záměr vybrán jako vhodný 
k dlouhodobé realizaci právě pro rodiče. Zde 
nabízíme krátké představení projektu. 

Škola si přeje pro své žáky i pedagogy: 
• prostor v  přírodě – pozemek se záze-

mím pro pořádání školních akcí, výle-
tů s  přespáním, vyučování v  přírodě, 
školních projektů, nácvik divadla, pěs-
tování, péče o přírodu, ekologii, zdravý 
životní styl apod. 

• Ideální doplněk k  aktuální historické 
školní budově, která je v centru města, 
dobře dostupná pro žáky i rodiče. 

Charakteristika ideálního místa: 
• vzdálenost od Plzně cca. do hodiny 

(vlak,bus) 
• v blízkosti lesa 
• voda, elektřina 
• pozemek k dlouhodobé výpůjčce či 

pronájmu, popř. k odkupu 
• velikost cca. 1500-3000m2 
• zázemí (stodola, chalupa, chata…), 

popř. možnost jeho vybudování 
• blízkost farmy, kooperace, zapojení 

dětí - péče o zvířata 

Co pro to můžeme udělat my rodiče? 
Možná máte Vy nebo někdo ve Vašem 

okolí nevyužívaný objekt či pozemek, který 
by odpovídal výše uvedené charakteristice. 
Možná máte nějaký nápad či návrh, jak by 
bylo možné záměr zrealizovat. Možná máte 
chuť o tomto tématu diskutovat a zapojit se 
i do případné realizace. 

Nyní jsme úplně na začátku, chcete-
li nabídnout pozemek / objekt/ dobrou 
radu či pomoc určitě napište na vybor@
waldorfplzen.cz Jakmile budeme mít 
k  dispozici vhodné místo, budeme vás 
informovat o dalším postupu. 

Věřím, že společně najdeme cestu, jak 
škole a jejím žákům tento sen splnit. 

Andrea Kudrnovská

DOBROMYSL  
(aneb škola) V PŘÍRODĚ 

Setkání spolku rodičů 2022
Zveme rodiče na setkání spolku Waldorf Plzeň, které se uskuteční v těchto termínech:

17. ledna 2022 17 hod.

22. února 2022 17 hod.

21. března 2022 17 hod.

Své dotazy či podněty můžete zasílat na adresu: vybor@waldorfplzen.cz

Stipendijní fond 
V minulém vydání Zpravodaje jsem 

psal o školním sociálním fondu, který 
slouží stávajícím žákům. Nyní bych rád 
představil fond stipendijní, který je ur-
čený pro nové žáky.

Cílem naší školy je poskytovat wal-
dorfské vzdělání širokému spektru dětí. 
Uvědomujeme si, že pro některé rodiny 
může být překážkou pro studium u nás 
i jejich finanční situace, a proto je pro 

takové případy zřízen stipendijní fond.

Účelem tohoto fondu, je pokrýt celé 
nebo částečné náklady na školné pro 
konkrétního žáka po celou dobu jeho 
školní docházky. Tzn. stipendium se mu 
schvaluje na celých 9 let povinné školní 
docházky.

Škola má dostatek prostředků pro 
2 děti s plným stipendiem v každé třídě 
(nebo 4 žáky s 50% stipendiem). U rodi-

čů, kteří stipendium získají, se očekává 
užší zapojení do spolupráce se školou, 
například v podobě jejich účasti na škol-
ních brigádách.

Stipendium schvaluje školská rada 
a více informací najdete na webo-
vých stránkách školy, anebo u školské 
rady – skolska.rada@skoladobromysl.cz.

Jiří Cimpel, předseda školské rady
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