
 

 

11.30 - 13.30  

A Orientační 

kurz 

 

Vážení přátelé 

waldorfské pedagogiky, 

 

v týdnu 18. 7. – 23. 7. 2021 

vás zveme na  

 

¨ 

 

31. Letní kurz waldorfské pedagogiky 

na téma: 

Resilience 

Dětství jako pramen sil odolnosti 

 

 

 

Přihlášení: 

Elektronicky na www.awaldorf.cz do naplnění kapacity kurzu. 

Kontakty: 

e-mail: letnikurzwp@seznam.cz (Předmět: KURZ 2021) 

Poštovní adresa: Ludmila Mildeová, Železničního Pluku 1362, 530 02 Pardubice 

Pořádá: 

Akademie waldorfské pedagogiky  

Jana Žižky 375, Semily 513 01 

Kurz je akreditován MŠMT jako DVPP pod č.j. 1103/2021-4-10 
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Resiliencí, jak ji chápe dnešní psychologie, obvykle rozumíme duševní odolnost, houžev-

natost či nezdolnost člověka, jež mu umožňuje čelit životním výzvám a krizovým momentům. 

Na počátku bouřlivého dvacátého století poukazoval Rudolf Steiner na to, že síly odolnosti 

pramení ze zážitků v dětství. Do jaké míry utváří tuto celoživotní houževnatost škola? 

Můžeme jako waldorfští učitelé v každodenním vyučování udělat něco proto, aby si děti díky 

němu odnášely do života síly umožňující jim stát zpříma v poryvech převratných změn 

jednadvacátého století? 
 

Organizační informace 

 
Místo konání: 

Waldorfská základní a střední škola Semily, Tyršova 485 

 
Prezence:  

v prostorách ZŠ v neděli 18. 7. 2021 od 11.00 do 13.30 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 přistoupili ke změně fakturačních podmínek. Důvodem bylo 

velké množství změn na poslední chvíli, které zásadním způsobem komplikovaly organizaci semináře. Tedy: 

fakturační údaje spolu s dalšími informacemi a jmenným seznamem účastníků zasílejte na: 

awaldorf@seznam.cz do neděle 27. 6. 2021. Tyto faktury musí být zaplaceny před zahájením kurzu na účet 

tak, aby byla částka připsána nejpozději v pátek 16. 7. Fakturu lze také uhradit hotově při prezenci. 

Storno podmínky: Naléhavě prosíme, abyste 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 18. 7. 2021 ve 13.45 hod. Kurz začíná 

odpoledními skupinami. V pátek 23. 7. 2020 od 13.00 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 zpoplatňovat částkou 100 Kč. 

 

Ubytování:  
 

1. Ve vlastním spacím pytli a na své podložce ve skromných podmínkách ve škole. Pro nenáročné, v ceně 

50,- Kč/noc. Je k dispozici sprcha Nežádejte od nás prosím skupinové rezervace do konkrétních místností, 

není v našich organizačních silách to zařídit. Platí se hotově při prezenci ve škole. Požadavek na ubytování 

ve škole uveďte v přihlášce. 
 

2. Ve vlastním spacím pytli a na své podložce ve školce. Ve školce je možno ubytovat tři větší (cca 

desetičlenné) skupiny. Hygienický standard je lepší než ve škole, cena 70,- Kč/noc. Platí se hotově při 

prezenci. Ubytování je primárně určeno těm, kteří chtějí bydlet společně. Dohodněte se mezi sebou a 

kontaktujte nás e-mailem na awaldorf@seznam.cz. Do předmětu uveďte heslo „ubytování ve školce“, 

seznam spolubydlících a jméno zodpovědného koordinátora skupiny, který ručí za pořádek v místnosti a 

při prezenci složí vratnou zálohu 1000 Kč. V přihlašovacím formuláři následně požadavek na ubytování 

neuvádějte. Pokoje se přidělují podle pořadí doručených žádostí. 
 

3. Hotely, penziony či priváty řešte prosím samostatně. 
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4. Stanování není možné a organizátoři takovou možnost ubytování nenabízejí ani nezabezpečují. 

 

Stravování:  
Letos se o vás budou opět starat po celý den studenti. Kávu a jednoduché občerstvení (saláty, palačinky 

apod.) o přestávkách nabídneme v místě kurzu, stejně jako omezený počet porcí obědů a večeří. Použití 

ledničky k uložení vlastních potravin není možné. V blízkém okolí školy je možnost nákupu potravin i několik 

restaurací s poledním menu, čajovna U Robinsona nabízí veganské obědy. 

 

 

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. 

*Souběžně bude v době konání kurzu probíhat dětský tábor Svatoňovice 2021pro děti ve věku 6 – 15(16) let. 

Více informací naleznete v samostatné příloze. Případně kontaktujte organizátorku Janu Havlíčkovou na e-

mailu waldorfsky.tabor.semily@seznam.cz či telefonu +420 607 068 228 

*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. 
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