
11.30 - 13.30  
A Orientační 
kurz 

 

Vážení přátelé 

waldorfské pedagogiky, 
 

v týdnu 12. 7. – 17. 7. 2020 
vás zveme na  

 

¨ 

 

30. Letní kurz waldorfské pedagogiky 
na téma: 

Pedagogika pro celého člověka 

 

 
Přihlášení: 
Elektronicky na základě předběžných registrací na odkazu, který obdržíte od školních koordinátorů. 
Od 23. června 2020 na www.awaldorf.cz do naplnění kapacity kurzu. 

Kontakty: 
telefon: Ludmila Mildeová 721 475 994 
Petra Chotěborská 732 820 516 
e-mail: letnikurzwp@seznam.cz (Předmět: KURZ 2020) 
Poštovní adresa: Ludmila Mildeová, Železničního Pluku 1362, 530 02 Pardubice 

Pořádá: 
Akademie waldorfské pedagogiky  
Jana Žižky 375, Semily 513 01 
ve spolupráci s Asociací waldorfských škol ČR 

Kurz je akreditován MŠMT jako DVPP. 

http://www.awaldorf.cz/
mailto:letnikurzpardubice@seznam.cz


Pozdravy od organizátorů 
 
Milí zájemci a přátelé waldorfské pedagogiky,  
srdečně vás zdravíme! Přípravy letních kurzů pro nás organizátory začínají vždy již na 
podzim, ale letos na jaře jsme opravdu pluli peřejemi. Mnoho našich plánů a překrásných 
nápadů utonulo! Celá řada lektorů ze zahraničí letos nemůže přijet mezi nás. Chceme zde 
poděkovat všem lektorům, kteří přijedou, velice si toho vážíme. Přijměte prosím od nás tuto 
upravenou nabídku programu, která vznikla z dostupných možností. Snažili jsme se zároveň 
vyjít vstříc poptávce oslovených škol. Bohužel nenabízíme letos žádnou skupinu zaměřenou 
na výuku jazyků. Pro kolegy němčináře (a snad se podaří i pro angličtináře) připravujeme 
metodický víkend. Odkazujeme vás také na již etablované mezinárodní akce English Week a 
Deutsch-Woche. Prosíme vás o pochopení, kdyby muselo dojít k dalším změnám. Děkujeme a 
zůstaňte s námi!  
 
Organizační informace 
 
Místo konání: 
Waldorfská základní a střední škola Semily, Tyršova 485 
 
Prezence:  
v prostorách ZŠ v neděli 12. 7. 2020 od 12.00 do 14.30 hod. 
 
Kurzovné: 
4000,- Kč se platí se hotově při prezenci. Fakturace a úhrada kurzu na účet je možná pouze za těchto 
podmínek: po zkušenostech z minulých let jsme vloni přistoupili ke změně fakturačních podmínek. Důvodem 
bylo velké množství změn na poslední chvíli, které zásadním způsobem komplikovaly organizaci semináře. 
Loňská změna se osvědčila. Tedy: fakturační údaje spolu s dalšími informacemi a požadavky zasílejte na: 
petrachot@centrum.cz do 26. 6. 2020. Tyto faktury musí být zaplaceny před zahájením kurzu na účet tak, 
aby byla částka připsána nejpozději v pátek 10. 7. Fakturu lze také uhradit hotově při prezenci. 
Storno podmínky: Naléhavě prosíme, abyste letos nežádali žádné opravy faktur po 30. 6. Odhlášení 
účastníka zahrnutého ve faktuře je tedy možné nejpozději do 30. 6. 2020. Po tomto datu je možné za 
nahlášeného účastníka vyslat náhradníka, v případě neúčasti bez náhrady se zaplacené kurzovné nevrací. 
Prosíme všechny účastníky, aby nás neprodleně informovali, kdyby na kurz nemohli přijet. O uvolněná 
místa je velký zájem. 
 
Začátek a konec kurzu:  
Krátké společné zahájení proběhne v budově ZŠ v neděli 12. 7. 2020 ve 14.30 hod. Kurz začíná 
odpoledními skupinami. V pátek 17. 7. 2020 od 13.30 hod uděláme společně závěrečnou tečku a 
poděkujeme lektorům. Upozorňujeme účastníky, že osvědčení o absolvovaném DVPP se vydává v pátek po 
ukončení kurzu. Osvědčení si pečlivě uschovejte. Za loňský kurz  jsme vydávali velké množství duplikátů. 
Děkujeme za pochopení, že tuto službu budeme od letoška zpoplatňovat. 
 
Opatření přijatá vzhledem k epidemiologické situaci: 
Ubytování: Prosíme účastníky, aby si pokud možno zajistili vlastní ubytování v Semilech a okolí. 
V omezeném množství lze využít ubytování v budovách školy s vlastním spacákem a karimatkou. A to za cenu 
50 Kč/noc. Ubytování se hradí se na místě. V případě, že potřebujete využít ubytování ve škole, uveďte 
prosím tuto informaci v přihlášce. Nežádejte od nás prosím skupinové rezervace do konkrétních místností, 
není v našich organizačních silách to zařídit. Ubytování ve školce ani stanování není letos možné! 
Stravování: Kávu, čaj a drobné občerstvení o přestávkách nabídneme jako každoročně v místě kurzu. Obědy 
a večeře letos v tomto režimu realizovat nelze. V blízkém okolí školy je několik restaurací s poledním menu i 
možnost nákupu potravin. Restaurace Jizera (na náměstí) s námi počítá a je ochotná navýšit porce i v 



případě většího zájmu (rychlé, slušné a cenově přijatelné řešení). Použití ledničky k uložení vlastních 
potravin není možné.  
 
Upozornění: 
 
*Kurz není určen dětem ve věku do ukončené 9. třídy ZŠ.  
*Nežádejte prosím od organizátorů hlídání dětí. Není to možné ani z prostorových důvodů. 
*V prostorách hostitelské školy respektujte prosím zákaz používání jakéhokoli vlastního elektrického 
přístroje, zejména varných konvic, kávovarů, vařičů apod. Děkujeme Vám. 
*Informace k prodeji: prodej je možný jen s předchozím souhlasem organizátorů. Domluva je nutná před 
zahájením kurzu. Děkujeme Vám za pochopení. 
V některých uměleckých skupinách bude potřeba přispět na spotřebovaný materiál. Tyto skupiny jsou 
uvedeny v programu a příspěvek se hradí hotově na místě. 
 


