
PRŮVODCE RODIČE



Vážení a milí rodiče,

Jménem Waldorfské iniciativy Liberec

     Jana Dusilová
místopředseda spolku

nástupem Vaší ratolesti do vzdělávacího systému společně vstupujeme do důležitého 

období jejich cesty k dospělosti. Stáváte se nedílnou součástí školy a komunity Waldorfských 

tříd při ZŠ Kaplického v Liberci.

Abychom Vám usnadnili orientaci v novém prostředí, připravili jsme pro Vás základní infor-

mace o fungování tříd a spolku. S nárůstem počtu tříd se chod Waldorfských tříd postupně 

vyvíjí a mění.

Co zůstává jsou principy a způsob, jakými chceme naše děti vzdělávacím procesem provázet.

Přejeme všem inspirativní, obohacující a láskyplnou cestu.

„Dítě v úctě přijmout, v lásce vychovat, ve svobodě propustit.” 

Rudolf Steiner



KDO SE NA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PODÍLÍ

1. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o.
Waldorfské třídy jsou odloučeným pracovištěm ZŠ Kaplického. Každý rok přibývá nový 

ročník a objevují se tak nové výzvy. ZŠ Kaplického získává, skrze tzv. normativ, příspěvek 

na provoz školy, ze kterého jsou hrazeny prostory, služby, pedagogové, družina a částečně 

dotované stravování. Zároveň ZŠ Kaplického zastřešuje Školní vzdělávací program (ŠVP).

Ředitel školy

Mgr. Pavel Zeronik 

• Působí na ZŠ Kaplického 

v Liberci – Doubí.

• Zodpovídá za správu a řízení školy 

a efektivitu vzdělávacího procesu.

• Řeší personální záležitosti.

• www.zs-kaplickeho.cz

Kolegium

Souhrnné označení pro všechny zaměst-

nance školy působící ve waldorfských 

třídách. Zahrnuje třídní učitele, ostatní 

učitele, vychovatele v družině a asisten-

ty pedagoga. Vytváří atmosféru uvnitř 

Waldorfských tříd a vnáší waldorfského 

ducha do procesu výchovy a vzdělávání. 

Zastává funkci pedagogické rady školy, kte-

rá se setkává každý týden. 

Aktuální seznam všech pedagogů, včetně 

pedagogů Waldorfských tříd, naleznete na 

webových stránkách ZŠ Kaplického.



2. Waldorfská iniciativa Liberec, z.s. (WIL)
Posláním a účelem spolku Waldorfská iniciativa Liberec, z.s. je podpora a rozvoj 

waldorfského vzdělávání v Liberci a všestranná pomoc při zajištění provozu Waldorfských 

tříd při ZŠ Kaplického v Liberci. WIL je nástupcem spolku Wrabec Liberec.

Mezi aktivity spolku patří zajištění waldorfských učebních pomůcek a vybavení tříd, pořádání 

slavností, jarmarků, propagace waldorfské pedagogiky a organizace předzápisových poho-

vorů s rodiči. Předseda spolku nebo jiný pověřený člen zastupuje spolek při komunikaci 

s ředitelem školy.

Členové spolku
•  Členem spolku, a ovlivňovat tak jeho směřování, se může stát každý 

 zákonný zástupce dítěte, které navštěvuje Waldorfské třídy v Liberci. 

 Členské příspěvky se využívají na materiální a finanční podporu školy 

 (např. dofinancování jazykových kroužků, nákup waldorfských učebních 

 pomůcek, hudebních nástrojů apod.). 

•  Členové dodržují stanovy, které se průběžně vyvíjí dle získaných zkušeností a aktuálních potřeb spolku.

•  Členové se podílí na přípravě slavností, jarmarků, kroužků pro děti a dalších spolkových akcí a aktivit.

•  Vrcholným orgánem spolku je členská schůze. Členská schůze se zpravidla koná na začátku školní- 

 ho roku. V případě zájmu a potřeby je možné svolat mimořádnou členskou schůzi i v průběhu roku. 

 Členská schůze mimo jiné schvaluje rozpočet a stanovy a volí výkonnou radu spolku.

Výkonná rada spolku
V čele výkonné rady stojí předseda spolku, kterého rada volí ze 

svého středu. Členové rady zastupují rodiče jednotlivých tříd. Vedle 

toho má každý člen v radě svoje specifické poslání a odpovědnost. 

Jednání výkonné rady jsou otevřená všem členům spolku. Termíny 

jsou uvedeny v kalendáři na webových stránkách WIL.

Kruhy
Kruhy jsou neformální pracovní skupiny řešící aktuální témata vyplývající z podnětů 

rodičů, kolegia, výkonné rady nebo členské schůze spolku (např. kruh slavností, kruh 

volnočasových aktivit pro děti apod.). Do jednotlivých kruhů je možné se zapojit kdy-

koliv v průběhu roku. 



ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ 
SPOLKU, ŠKOLY A KOMUNITY

Mluvíme spolu
Vše, co se děje, se snažíme otevřeně komunikovat tak, aby měl každý 

možnost přispět svým názorem či svými zkušenostmi. Tím, že spolu 

mluvíme (rodiče, kruhy, kolegium, rada spolku), se zároveň učíme 

vzájemnému pochopení a postupně poznáváme „waldorfský svět” 

tak, jak jej prožívají i naše děti.

Setkáváme se
Setkáváme se nejen skrze e-maily, sociální sítě a na rodičovských 

schůzkách s třídním učitelem, ale i na slavnostech a při dalších důle-

žitých událostech našich dětí v průběhu celého roku. Příkladem mo-

hou být podvečerní Svatomartinská slavnost, Vánoční jarmark, nebo, 

po bylinkách vonící, Svatojánská slavnost na závěr školního roku.

Hledáme cesty
Ne vždy se věci daří podle našich představ. Otevřeně pojmenovává-

me to, co se nám nelíbí, aktivně nabízíme pomoc a hledáme výcho-

diska. Cílem je nalézání vzájemného porozumění a shody.

Chybujeme
Chybovat je přirozené. Nenarodili jsme se dokonalí, ale narodili jsme 

se s potenciálem růstu. Vážíme si schopnosti poučit se z neúspěchu. 

Snažíme se vnímat to, co se daří, a být nápomocni povzbuzením, ra-

dou a pomocí tam, kde se nedaří, aniž bychom hodnotili a posuzovali.

„Máme probouzet schopnosti, a ne předávat přesvědčení”.

Rudolf Steiner



NA KOHO SE OBRACET?

Během růstu Vaší ratolesti ve Waldorfských třídách vyvstanou situace a otázky, ve kterých 

si nebudete jistí, na koho se obrátit. Spolek a škola v této oblasti spojují síly a ve vzájemné 

spolupráci hledají odpovědi a vhodná řešení. 

Škola 
Třídní učitel a kolegium řeší výchovně-vzdělávací otázky (učivo, metody a způsoby 

výuky, slovní hodnocení, vztahy mezi dětmi, dětské „bolístky“ na duši, třídní slavnosti, 

kulturní akce v době výuky apod.).

Ředitel školy řeší personální a provozní otázky (vypisuje výběrová řízení a vybírá vhodné 

pedagogy do Waldorfských tříd, zajišťuje prostory pro výuku, kapacitu družiny, stravování, 

bezpečnostní a hygienické předpisy, komunikuje se zřizovatelem školy, řeší vztahy rodič–

učitel apod.). Pro komunikaci s rodiči využívá především elektronické žákovské knížky.

Spolek
Zástupci jednotlivých tříd (zpravidla členové výkonné rady) shromažďují podněty 

a otázky rodičů pro jednání výkonné rady.

Vedoucí kanceláře (zaměstnanec spolku) zajišťuje činnosti související s chodem spolku 

a Waldorfských tříd (členské příspěvky, kroužky, volnočasový klub, slavnosti, přednášky, 

knihovna, předzápisy do první třídy atd.). Přijímá Vaše náměty a nápady.

Chcete-li podpořit činnost spolku materiálně nebo finančně, obracejte se na předsedu 

spolku.

Důležité informace a zajímavé tipy
• Tištěná brožura „Základní průvodce waldorfskou školou“

• Stanovy a interní směrnice (webové stránky)

• Aktuality – informace o připravovaných slavnostech, přednáškách a seminářích 

(webové stránky)

• Sdílený kalendář – termíny třídních schůzek, jednání výkonné rady, členské schůze 

a pořádaných akcí (webové stránky)

• Spolkový Google disk

• Facebook



WIL VE VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

www.WaldorfskeTridyLiberec.cz

info@waldorfsketridyliberec.cz

Waldorfské třídy Liberec 
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