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PŘEDMLUVA

Milý příteli, tím, že držíš v  rukou tuto příručku, dokazuješ, že se  
zajímáš o své děti. O prostředí, které je bude po dlouhou dobu jejich 
života provázet, tedy školu. Děkujeme za to, protože to ještě dnes 
stále není samozřejmostí. Přitom děti jsou naše budoucnost a to, 
jestli budou vést zdravý a spokojený život, je v  rukou nás, rodičů. 
Jsme zodpovědní. Zdravá  a šťastná generace by měla být cílem  
každého společenství. Pro dobro všech.

Také my jsme se před časem rozhodovali, jakou formu vzdělávání 
pro naše děti vybrat. Zakotvili jsme zde, ve waldorfské škole a věříme,  
že jsme vybrali správně.

Příručku jsme sepsali my, rodiče žáků waldorfské školy. Je psána  
za  účelem informovat ostatní rodiče předškoláků a pomoci jim  
pochopit princip, hlavní myšlenky a systém výuky waldorfské školy.

Nemá ambici být odborným textem.

Takže: „Přečti si příručku, ať víš, do čeho jdeš!“
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Narodil se v  Kraljevci a po maturitě studoval  
na Vysoké škole technické ve Vídni. Jeho 
hlavními obory byly matematika, fyzika, chemie 
a přírodopis. 

Potřeba ujasnit si vztah mezi nitrem a vnějškem,  
duchem a přírodou ho stále více přiváděla  
k  filosofii. Na Vídeňské univerzitě si tedy zapsal 
přednášky z  filosofie, literatury, psychologie  
a medicíny. Zároveň se zabýval přírodovědnými 
experimenty a pozorováním.

Vedle studia, badatelské a autorské práce se  
Steiner stále více podílel na pedagogické činnosti.  
Byl domácím učitelem, v Berlíně působil na škole 
Wilhelma Liebknechta, hojně přednášel.

Od roku 1902 označoval Steiner vlastní cestu zkou-
mání názvem (výzkum vedl k  uvědomění pravé  
podstaty člověka) „Antroposofie“, z  řeckého 
„anthropos“ = člověk a „sofia“ = moudrost.

V  roce 1919 požádal komerční rada Emil Molt,  
ředitel továrny na cigarety Waldorf Astoria,  
Steinera, aby pro jeho zaměstnance založil školu  
dle svých pedagogických poznatků. V  září roku  
1919, tak byla otevřena první waldorfská škola.  
Jednalo se o dvanáctiletou jednotnou školu,  
která obsahovala národní i vyšší školu a byla  
otevřená každému, bez ohledu na sociální původ.

Obsah a metody waldorfské pedagogiky vychá-
zejí z  vědomostí R. Steinera o  zákonitostech  
vývoje dítěte a dospívající mládeže.

Waldorfská pedagogika je celosvětově rozšířený 
alternativní způsob výuky s téměř stoletou tradicí 
a tisícovkou škol po celém světě. V České republice  
se mohla začít rozvíjet až po roce 1989.

Rudolf Steiner 

byl zakladatelem 
waldorfské pedagogiky

(27. 2. 1861 – 30. 3. 1925)

KDO BYL RUDOLF STEINER
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HISTORIE WALDORFSKÉHO ŠKOLSTVÍ

Vznik první
waldorfské školy

Myšlenka vzniku první waldorf-
ské školy vzešla od Emila Molta, 
sociálně angažovaného majitele  
firmy Waldorf Astoria, který chtěl  
zřídit školu pro děti svých  
zaměstnanců. Oslovila ho meto- 
dika Rudolfa Steinera a požá- 
dal jej o spolupráci. V  roce 1919  
tak ve Stuttgartu vznikla první 
waldorfská škola, na  jejíž chod 
Rudolf Steiner osobně dohlížel.

Waldorfské školství
v ČR dnes

V  české republice existují wal-
dorfské školy státní a soukromé.  
Naše škola je  školou státní.  
Waldorfské školství v ČR je troj- 
stupňové (MŠ–ZŠ–SŠ). Je to pro-
pracovaný systém vzdělání od  
tří do osmnácti let. Waldorf-
ská mateřská škola, waldorfská  
základní škola a waldorfská 
střední škola tak tvoří jeden   
pedagogický a myšlenkový celek  
a přímo na sebe navazují.  
V Ostravě máme v  současné 
době všechny tři stupně.

Waldorfská škola
Poruba

Bezmála sto let čítá historie 
waldorfských škol ve světě.  
U nás v Ostravě má již pěta- 
dvacetiletou tradici a novým 
přírůstkem jsou od dubna 2014  
waldorfské třídy v Porubě.  
Prostor ke vzniku waldorfského  
proudu nám poskytla ZŠ Ľ. Štúra.  
Nové působiště zde našlo 165  
žáků ze ZŠ waldorfské. Od škol- 
ního roku 2014/15 jsme otevřeli  
všech devět ročníků s výukou 
podle vzdělávacího programu 
„waldorfská škola“. Škola se 
nachází v příjemném prostředí  
s dostatkem zeleně, v  bezpro-
střední blízkosti sportovního 
hřiště. Má ideální polohu k vy-
cházkám do přírody a vynikající 
dopravní dostupnost.
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PRINCIPY WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY

Waldorfská pedagogika usiluje o celostní rozvoj 
člověka v  oblasti citu, vůle i  rozumu. Řídí se 
tím, co je pro danou etapu života nejpotřebnější  
k  harmonickému a plnému rozvoji člověka.  
V  centru pozornosti učitele není pouze suma  
znalostí, ale konkrétní dítě.

Předání vědomostí je uchopeno způsobem 
umožňujícím dětem vyrůst v osobnosti schopné  
naplnit svou vlastní, neopakovatelnou životní 
úlohu.

Waldorfská pedagogika

4	 Respektuje osobnost dítěte, jeho  
 schopnosti a potřeby.
4	 Podporuje zvídavost dětí a jejich přiro- 
 zenou snahu poznávat svět a učit se.
4	 Probírané učivo se přizpůsobuje  
 vývojovým fázím dítěte.
4	 Rozvíjí sebevědomí a vede děti  
 k zodpovědnosti a vzájemnému respektu.
4	 Umožňuje dětem získat znalosti přímým 
 prožitkem.
4	 Podporuje spolupráci namísto  
 soutěživosti (soutěž baví pouze vítěze).
4	 Všechny předměty mají rovnocenné 
 postavení a učivo je organizováno tak, 
 aby rovnoměrně rozvíjelo hlavu  
 (myšlení), ruce (vůli) a srdce (cit). 
4	 Posiluje v dětech pocit sounáležitosti  
 s přírodními cykly a s odkazem dějin.
4	 Rozvíjí sociální kompetence,  
 samostatnost, schopnost týmové  
 spolupráce, kreativitu a flexibilitu.

Metody práce waldorfských učitelů vycházejí 
z  vývojových zákonitostí jednotlivých sedmiletí  
a učivo základních předmětů (ČJ, M, Př atd.) 
se  realizuje v  epochách. Hodiny českého jazyka  
a matematiky jsou navíc pravidelně vyučovány  
ještě v  procvičovacích hodinách (každý týden  
mimo epochu). Epocha představuje první část  
dne (délka cca 100 minut) a je tvořená částí  
rytmickou (hra na flétnu, rytmizace říkadel, 
motorická cvičení…), vyučovací (učební látka)  
a vyprávěcí. Rytmická a vyučovací činnost  
posiluje u dětí myšlení a vůli. Vyprávění se hlu- 
boce dotýká jejich cítění.

Po dobu 3–4 týdnů rozvíjí učitel ze dne na den 
jedno dané téma (např. matematické operace,  
dějiny Řecka aj.). Koncentrované učení v epochách  
umožňuje dětem ponořit se do tématu, prožívat  
jej určitou dobu a pochopit jeho podstatu,  
a to i v mezipředmětových souvislostech.

Ostatní předměty jsou vyučovány ve 45 minuto-
vých vyučovacích hodinách.

Waldorfské školy byly založeny k podpoře zdravého vývoje všech dětí
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ORGANIZACE VÝUKY

Rytmus

Rytmus je jedním ze základních slov ve waldorfské 
škole. Dává všemu dění řád a  řád dává jistotu.  
A v  tomto rytmu, řádu, jistotě se potom může 
odehrávat ona svoboda zmiňovaná ve spojitosti  
s waldorfskými školami. Je to tedy naprostý  
opak často zmiňované obavy z  jakési anarchie  
a zdivočení dětí.

Hlavní vyučování má svůj pravidelný rytmus:  
pozdrav, průpověď, hudebně-rytmickou část,  
výukovou činnost, zápis do sešitu, vyprávění.  
V  průběhu dnese  střídají dynamické a klidové  
činnosti. Toto střídání pomáhá udržet u dětí  
soustředění a zároveň mají možnost si vydechnout.  
Stejně jako denní rytmus, opakuje se i rytmus  
týdenní, pouze se proměňují epochy. 

Epochové sešity

Děti nepoužívají klasické tištěné učebnice, ale  
epochové sešity. Do nich si sami kreslí a zapi-
sují učivo. Takto si vytváření vlastní učebnici  
k  danému předmětu. Epochové sešity lépe  
vyhovují dynamickému a mezipředmětovému 
propojení výuky. K rozšiřování poznatků používají  
děti ve vyšších ročnících encyklopedie, atlasy, 
sbírky úloh, odborné články a další literaturu.

Psaní a čtení

Výuka čtení a psaní je rozložená do prvních tří  
ročníků. Děti se neučí vše najednou a mají tudíž  
čas na dozrávání jemné motoriky. To vede mimo 
jiné také k menším potížím s dysgrafií a dyslexií.

Počátek psaní je doprovázen osobním prožitkem  
a vztahem. Děti písmena vyvozují z  obrazů. 
Tato metoda odpovídá vývojovým schopnos- 
tem dítěte, které až do devíti let mnohem  
lépe přijímá živé obrazy než abstrakce (již  
hotové písmo). 

Každé písmeno se pojí s  malým příběhem  
a obrazem, takže si jej dítě uloží nejen do hlavy,  
ale i do srdce a rytmickými hrami i do končetin.  
Tento zdánlivě zdlouhavý proces vede k  uložení  
kvality hlásek až do nitra kostí. Pro  psaní  
(ve kterém se užívá pohybu končetiny) je třeba  
připravit celého člověka. Proto se postupně  
z velkých kreslených forem, přechází k  tiskacímu 
písmu, k písmenům malé tiskací abecedy a teprve  
ve třetí třídě přichází psací písmo. Psací písmo  
(takto pečlivě připravené při výuce forem) 
poté děti velmi rychle zvládnou. Postupně jsou 
děti schopny z  písmen skládat slova a naopak  
pozná-vat písmena a  slova v  textu. Co zapíší,  
dokáží přečíst a to je první krok při výuce čtení.  
Čtení je  v  pojetí waldorfské metody znovudobý- 
váním toho, co dítě dříve poznalo celým tělem.  
Významným prožitkem je také darování čítanky 
vlastnoručně psané rodiči a sváteční pocit a těšení 
se na plnicí pero z rukou třídního učitele.
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Jazyky

Výuka cizích předmětů má na waldorfské škole  
svá specifika. Od první třídy se  vyučují dva  
cizí jazyky. V  naší škole je hlavním jazykem  
angličtina, druhým jazykem němčina nebo ruština.

Ve výuce jde především o to seznámit děti  
s „duchem“ jazyka. Podstatné je  jazyk slyšet,  
cítit a vnímat. Vnímat odlišnosti od mateřského 
jazyka. Uvědomit si, že jinak zní, má jinou  
strukturu. Proto se děti v  prvních ročnících učí 
zejména písničky, básničky, říkadla a jazykolamy. 

Děti spíše než jednotlivá slovíčka zpočátku znají  
a používají celé vazby. Seznamují se s  věcmi,  
které je  obklopují a které souvisejí s  jejich  
každodenním životem. Cílem není, aby děti hned 
uměly spousty slovíček bez kontextu, ale aby  
jazyk „nasály“ a „ohmataly“ si jej.

V  prvních třech letech výuka probíhá audio- 
vizuálně. Číst a psát v  cizím jazyce začínají žáci 
od čtvrté třídy, neboť je důležité, aby si nejprve  
osvojili čtení a psaní v mateřském jazyce. S  vě-
domou výukou gramatiky se začíná od páté třídy. 

Počítače a informatika

Ve škole se má dítě nejprve seznámit s principy  
fungování počítače. Zjistit, že má součástky,  
co je to program, jak se dá vypnout a k  čemu  
se dá použít. Uvědomit si, že neumí nic, co do  
něj člověk předem nevložil. Pak teprve může  
začít počítač používat jako nástroj k  vykonání 
práce. V  rámci školních osnov je ve waldorfské  
škole zařazena výuka výpočetní techniky  
do osmé a deváté třídy. Již dříve se však děti  
seznamujís  vývojem informačních technologií  
a přenosu informací vůbec.

Učí se vytvořit si zdravý postoj k těmto techno-
logiím, rozlišovat a využívat informační hodnotu 
informací, se kterými jsou denně konfrontovány  
a zpracovávat je přiměřeným způsobem. 

Počítač je jako soustruh nebo auto – prostředek 
k  práci, nikoliv samotný smysl práce. Prostře- 
dek k získávání informací, také prostředek  
ke komunikaci, ale obsah komunikace již musíme 
naplnit sami.
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Řemesla a pracovní činnosti

V průběhu školní docházky se děti setkají s roz- 
manitými činnostmi. Zpracovávají různé druhy  
přírodních materiálů, které jsou příjemné a eko- 
logické (tedy i  bezpečné). Například vlnu, plsť, 
včelí vosk, hlínu, dřevo, měď. Zároveň se ve vyš-
ších ročnících učí zacházet s  ostrými nástro-
ji, uvědomit si jejich sílu a získat k nim respekt.  
Tím cvičí své motorické schopnosti a posilují  
trpělivost a  vytrvalost vedoucí ke zdárnému  
dokončení díla. Jsou vedeny k  tomu, že proces 
tvoření je  důležitější než výsledek. Když však 
dosáhnou uspokojivého výsledku, motivuje je to 
k další práci. 

Umělecké činnosti

Hudba, divadlo, eurytmie, výtvarné činnosti.  
Nejedná se pouze o samostatné předměty,  
tyto činnosti jsou součástí i předmětů ostatních. 
Slouží nejen k  rozvíjení estetické stránky,  
ale i stránky rozumové, emocionální a sociální.  
Pro tyto oblasti zároveň platí, že hbité prsty  
souvisejí s hbitým myšlením. Práce rukama pod-
poruje rozvoj a spolupráci mozkových hemisfér  
a tím příznivě ovlivňují racionální část myšlení. 

Hodnocení

Ve waldorfské škole používáme slovní hodnocení.  
Nemyslí se tím slovní ekvivalent známek „výborně“  
atd., ale hodnotí se konkrétní znalost, dovednost,  
pokrok, sociální vztahy. Například: „Chválím za 
výbornou domácí přípravu.“ nebo „Diktát se ti moc 
nepovedl, ale je vidět, že děláš chyby hlavně  
z nepozornosti.“ V osmé a deváté třídě dostávají  
děti ke svému obvyklému vysvědčení ještě  
to se známkami. Je to z důvodu přechodu na SŠ.

Vysvědčení je tedy spíše malý slohový útvar,  
ale rodič má detailní a komplexní přehled o pokrocích  
a nedostatcích v  probíraném učivu a dalších  
dovednostech.  Stejně je přistupováno k chování  
a fungování dítěte v  kolektivu. Kdo si jednou  
takové vysvědčení přečte, pochopí, jaký je rozdíl 
v práci waldorfského a běžného učitele. Velký…

Třídní schůzky

Třídní schůzky probíhají pravidelně podle potřeb  
třídy zhruba po 5 týdnech. Neslouží k  tomu,  
aby se detailně rozbíral prospěch jednotlivých  
žáků (na to jsou individuální konzultace),  
ale aby rodiče věděli, co mají děti v  uplynulém 
období za  sebou, co je čeká, jaká je atmosféra  
ve třídě, co je potřeba zorganizovat. Slouží k pod-
poře vztahů mezi rodiči a učitelem, k  výměně 
zkušeností. Rodiče si také mohou sami vyzkoušet 
práci, kterou jejich děti během vyučování plní.
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RODIČE A ŠKOLA

Vztahy mezi rodiči a učiteli jsou ve waldorfské škole mnohem 
osobnější. Otevřené vztahy, umění komunikace a snaha o vzájemné 
pochopení je to, co vytváří příjemnou atmosféru ve škole a o co by  
měl usilovat každý, kdo se k nám připojí.

Ve waldorfské škole se během roku organizuje spousta slavností  
a jiných aktivit. Souvisejí zejména s  rytmem roku (svátky, roční 
období atd.). Některé z těchto aktivit se odehrávají přímo během  
vyučování (tyto jsou v  režii učitelů), jiné, které jsou pro širší  
i mimoškolní veřejnost, vyžadují spolupráci nás rodičů. Každý   
přispívá podle svých možností a schopností. Chápeme to tak,  
že  vynakládáme energii pro naše děti, máme příležitost  
k  neformálnímu setkání a  k  poznání ostatních rodičů a učitelů.  
Tímto vzniká živé společenství, což považujeme za pravé  
bohatství waldorfské školy.

Určitá nejistota některých nových rodičů, zda ve všech těch  
novinkách mezi „ostřílenými“ rodiči obstojí, není vůbec nutná.  
Ona „ostřílenost“ nepřišla zčistajasna. Byli jsme na tom stejně,  
jen o čtyři či pět let dříve. Je především výsledkem ochoty  
ke sdílení, budování vztahů a sbírání zkušeností. Pokud má  
někdo ve waldorfské škole více dětí (a to zpravidla platí), logicky  
stráví v blízkosti školy poměrně dost času. Právě tito rodiče Vám 
rádi podají pomocnou ruku, budete-li ji potřebovat.
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Waldorfští učitelé usilují o výchovu svoboných 
lidí, nevštěpují jim tedy určitý světový názor.   
Rozvíjí vlohy dětí do té míry, aby byly v  dos- 
pělosti schopné vlastní orientace a vlastního 
úsudku.

Tak jako evropská kultura stojí na třech pilířích –  
– křesťanství, judaismu a antice, tak z  nich  
vychází i waldorfská pedagogika. Ačkoliv učitelé 
s  určitými duchovními principy pracují, nejsou 
dětem vštěpovány žádné konkrétní náboženské 
představy a ve výuce se používají motivy běžně 
známé z naší kulturní tradice.

Jako rodiče jsme si vědomi, že školní znalosti  
jsou pro život důležité, avšak ne  jediné pod- 
statné. Vzdělání může našim dětem získat  
dobré zaměstnání jdoucí ruku v ruce s hmotným  
zajištěním či luxusními požitky. Nicméně lidský  
život je  proměnlivý a přináší rozličné krizové  
situace. K  jejich zvládání nám nepomůže  
vzdělání, ale docela jiné, zásadnější životní  
kompetence (dostatečná sebedůvěra, empatie,  
morální vlastnosti, ochota a schopnost učit  
se novým věcem, pevná vůle, trpělivost,  
kritické myšlení, schopnost odlišit podstatné  
od nepodstatného atd.).

Životní dovednosti tedy nejsou v  opozici  
se školními vědomostmi. Waldorfská škola usi-
luje různými způsoby o rovnocenné rozvíjení 
obou těchto oblastí.

„Politika a politická činnost bude  
od nynějška působit tak, aby bylo 
s lidmi jednáno podle šablon 
Bude se to zkoušet daleko více  
než dříve a lidé budou do těchto  
šablon zařazováni. S lidmi bude  
jednáno jako s předměty, s nimiž  
musí být pohybováno jako  
s loutkami na drátech, a bude  
jim vnucováno, že to znamená  
ten myslitelně největší pokrok.“

(Rudolf Steiner 1919)

ZÁVĚR
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