
 

oslavy 100 let waldorfské pedagogiky 
 

Hlavní akce: 

Slavnostní koncert v Praze v Obecním domě 14. 6. 2019  

V pátek 14. června 2019 od 20.00 se uskuteční slavnostní koncert k oslavám 
100 let od založení první waldorfské školy. Na koncertu vystoupí orchestr 
žáků, sbor učitelů a rodičů, součástí bude eurytmické představení. 

Vstupenky budou v prodeji od jara 2019 na podkladně Obecního domu, nebo 
v předprodeji. 

 

Festival na Vyšehradě 15. 6. 2019 

V sobotu 15. června 2019 od 10.00 vyvrcholí celé oslavy Waldorf 100 
neformálním festivalem na pražském Vyšehradě. Na dvou podiích se vystřídají 
ukázky toho nejlepšího, co vzniká během celého roku ve waldorfských školách. 
Třídy ze všech koutů země se přijedou představit a pochlubit svým divadelním, 
hudebním, eurytmickým i jiným uměním. K vidění bude loutkové divadlo, 
rytířská slavnost, pantomimické představení, k slyšení bude velké množství 
koncertů v podání dětí od první třídy až po dospělé seminaristy. Večer pak 
zaplní podia studentské kapely. Celým dnem nás budou provázet přednášky pro 
veřejnost. 

Pro menší děti bude na místě dětský rukodělný koutek, vedený učitelkami 
z mateřinek, pro větší děti mnoho dílniček s různým tvořením a pro dospělé 
ukázkové hodiny předmětů vyučovaných na waldorfských školách.  

Vstup na akci zdarma, příspěvek na dílničky dobrovolný. 



 
 

www.waldorf-100.org; www.iwaldorf.cz; www.facebook.com/waldorf100CR 

Waldorfská škola – jak dlouhá je její cesta… 

První waldorfská škola byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu z podnětu 
továrníka Emila Molta, spolumajitele a ředitele cigaretové továrny Waldorf-
Astoria (odtud jméno celého 
pedagogického směru). E. Molt požádal 
Rudolfa Steinera o vybudování školy pro 
děti svých dělníků v souladu s 
antroposofickou ideou sociální 
trojčlennosti. Již o tři roky později byla 
vybudována druhá škola založená na 
stejných principech a brzy nato několik 
dalších na různých místech v Německu.  

Rozvoj waldorfského školství byl přerušen v období druhé světové války, 
kdy byly nacistickým režimem zakázány. Waldorfská škola či pedagogika má 
mnohdy jako synonymické označení buď Steinerova (podle svého zakladatele), 
nebo svobodná (podle principu, na kterém je založena).  

Po pádu nacismu a později komunismu se waldorfské školství mohlo začít 
šířit do řady dalších zemí a od založení první Waldorfské školy v září roku 1919 

ve Stuttgartu se podařilo opravdu mnohé: 
dnes existuje více než 1100 waldorfských 
škol a bezmála 1900 waldorfských 
mateřských škol ve více než 70 zemích 
světa.  Waldorfské školy se staly 
celosvětově nejširším hnutím svobodného 
vzdělávání. 

 

V ČR se objevily první waldorfské školy 
díky obrovskému nadšení a nesmírnému úsilí 
mnoha nadšenců ihned po revoluci. 
S obrovskou podporou přátel ze Švýcarska se 
již v roce 1989 rozjela první vyjednávání na 
ministerstvu školství. Od roku 1990 se konají 
pravidelné semináře pro učitele, jejichž 
studenti a později absolventi významnou 
měrou pomohli při vzniku prvních 
waldorfských škol u nás.  

Po Písku (1990), Příbrami (1991), Ostravě (1991) a Pardubicích (1991) 
následovaly postupně další a další. V porevolučních změnách se naštěstí 
podařilo zapracovat waldorfskou pedagogiku do školských zákonů a vyhlášek a 
je tak plným právem oficiální variantou státem uznávaného vzdělávání.  

první waldorfská škola ve Stuttgartu 

Rudolf Steiner  

výuka na waldorfské škole v Semilech 

http://www.waldorf-100.org/
http://www.iwaldorf.cz/
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Projekty Waldorf 100 

Mezi mnoha celosvětovými projekty se několik z nich uchytilo i v ČR. 
Nejprve se jednalo o mezinárodní rozesílání pohlednic. Každá škola napsala 
přes 1000 pohlednic a rozeslala je do celého světa – na všechny ostatní 
waldorfské školy. Také k nám do Čech dorazily z různých koutů planety 
malované pozdravy. Na mnoha školách jsou vyvěšeny na zdech a mapách světa.  

Dalším projektem, do kterého se některé české školy zapojily, je akce Bees 
& Trees, u nás se ujala pod heslem Včely do škol. Cílem tohoto projektu je mít 
úly u každé školy či školky, aby si děti našly přirozenou cestu ke včelám a 
včelaření. 

V září 2018 v Ostravě odstartovala putovní 
výstava o waldorfské pedagogice, která objede 
celou naši republiku s krátkou odbočkou na 
Slovensko. Na mnoha místech bude možné si 
prohlédnout práce žáků a studentů, výrobky 
vznikající při hodinách, pomůcky používané při 
vyučování, umělecká díla, která se rodí pod 
rukama dětí, a mnoho dalšího.  

K nahlédnutí jsou sešity a ročníkové práce, 
projektové práce, obrázky malované mnohými 
technikami a to vše s komentářem, protože vše má 
své místo a svůj čas v dlouhé cestě žáka všemi 
třinácti ročníky. 

 

Harmonogram putovní výstavy: 

město datum zahájení 
výstavy 

datum ukončení 
výstavy město datum zahájení 

výstavy 
datum ukončení 
výstavy 

Ostrava 2. 9. 2018 15. 9. 2018 Šumperk 23. 9. 2018 29. 9. 2018 
Olomouc 7. 10. 2018 20. 10. 2018 Bratislava 28. 10. 2018 17. 11. 2018 
Košice 25. 11. 2018 1. 12. 2018 Semily 6. 1. 2019 19. 1. 2019 
Liberec 27. 1. 2019 2. 2. 2019 Litoměřice 10. 2. 2019 23. 2. 2019 
Karlovy Vary 3. 3. 2019 16. 3. 2019 Plzeň 24. 3. 2019 6. 4. 2019 
Písek 14. 4. 2019 27. 4. 2019 Brno 5. 5. 2019 25. 5. 2019 
Praha 2. 6. 2019 22. 6. 2019 České Budějovice 25. 8. 2019 7. 9. 2019 
Tábor  15. 9. 2019 28. 9. 2019 Příbram 6. 10. 2019 26. 10. 2019 
Pardubice 4.11.2019 17.11.2019    

Konkrétní místa a konkrétní program doprovodných akcí naleznete vždy na webových 
stránkách pořádající školy. 

 

http://www.waldorf-100.org/
http://www.iwaldorf.cz/
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Waldorfské školky, školy a iniciativy v ČR 

Praha Semily 
  Základní škola waldorfská Praha - Jinonice   Základní škola waldorfská Semily 
  Waldorfská ZŠ Dědina Praha 6   Střední škola waldorfská Semily 
  Waldorfské lyceum Praha 4   Waldorfská mateřská škola Semily 
  ZŠ a SŠ waldorfská (dříve JAK) Praha 4   Waldorfská mateřská škola Rovensko p.T. 
  Waldorfská mateřská škola Praha 3   Waldorfská mateřská škola Turnov 
  Waldorfská mateřská škola Praha 6   Mateřské centrum Náruč Turnov 
  Mateřská škola Maitrea o.p.s. Sluštice Ostrava 
  Mateřské centrum při WMŠ Praha 3   W základní škola a mateřská škola Ostrava  
  Mateřské centrum při WMŠ Praha 6   ZŠ a a waldorfská ZŠ, Ostrava-Poruba,p.o.  
  Rodinný klub Setkávání Praha 7   Střední odborná škola waldorfská Ostrava 
  Včelička Praha 7 Brno 
  Hvězdy v lese zařízení s W prvky   W základní škola a mateřská škola Brno 
  Sedmikráska při WMŠ Praha 6 Olomouc 
  Klub pro předškolní děti Hnízdo Praha 6   Waldorfská ZŠ a MŠ Olomouc s.r.o.  
  Malý velký strom Praha 7   Vážka ValMez o.s. Valašské Meziříčí 
  Ekoškolka Vidoule Praha 5 Litoměřice 
Příbram   Svobodná základní škola, o.p.s. Třebušín 
  Waldorfská škola Příbram  - MŠ, ZŠ, SŠ Liberec 
  Rodinné centrum Poupátko Příbram   Waldorfská iniciativa Liberec, z.s. Liberec 
Pardubice Mnichovo Hradiště 
  Základní škola waldorfská Pardubice   W třída MŠ Klubíčko Mnichovo Hradiště 
  Centrum pro rodinu Violka, o.s. Pardubice Žďár nad Sázavou 
Písek   W třída MŠ Studánka Žďár nad Sázavou 
  Základní škola Svobodná Písek Plzeň 
  Waldorfská MŠ Sluníčko Písek   W základní škola Dobromysl o.p.s. Plzeň;  
  W sdružení Písek o.s.    Waldorf Plzeň, o. s.  
České Budějovice   Soukromá WMŠ Plzeň - Božkov 
  ZŠ waldorfská České Budějovice Klatovy 
  Waldorfské lyceum České Budějovice   Waldorfská třída MŠ Klatovy 
  MŠ Rudolfov při ZŠW a MŠ ČB Chrudim 
  W collegium České Budějovice   MŠ Děvčátka MoMo 
Tábor Karlovy Vary 
  Waldorfská ZŠ Mistra Jana Ratibořské Hory   WZŠ a MŠ Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.  
  Dětský klub Janíček  
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