
 

 

11.30 - 13.30  

A Orientační 

kurz 

 

Vážení přátelé 

waldorfské pedagogiky, 

 

v týdnu 17. 7. – 22. 7. 2022 

vás zveme na  

 

¨ 

 

32. Letní kurz waldorfské pedagogiky 

na téma: 

Pedagogika a tělo 

Podmínky inkarnace v digitálním věku 

 

 

 

Přihlášení: 

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

Kontakty: 

e-mail: letnikurzwp@seznam.cz (Předmět: KURZ 2022) 

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 

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


 

 

Zdravý vývoj těla představuje nutnou podmínku pro to, aby vtělující se individualita dítěte 

mohla naplnit biografické intence, s nimiž na zemi přichází. Úkolem pedagogiky je pak 

napomáhat harmonickému prolnutí duchovně duševní bytosti dítěte a jeho zděděné tělesně 

fyzické podstaty. Děje se tak v podmínkách, kdy nejrůznější civilizační vlivy tento proces 

narušují. Zejména prudký rozvoj digitální techniky vedl k přesunu podstatné části života dětí 

do virtuálního prostředí, kde tráví čas doslova „odpojeny“ od těla. Jaké důsledky tento vývoj 

bude mít a jak bychom na něj měli ve školách reagovat? 
 

Organizační informace 
Vzhledem k probíhající rekonstrukci v budově ZŠ a dalším stavebním pracím ve městě prosíme účastníky o 

shovívavost a trpělivost ve věci přesunů mezi jednotlivými skupinami. Snížení komfortu v oblasti ubytování 

a stravování se snažíme řešit nejlépe, jak dokážeme. Děkujeme za pochopení. 

 
Místo konání: 

Waldorfská základní a střední škola Semily (lyceum), Jana Žižky 375 

Základní škola Ivana Olbrachta Semily (budova Komenského náměstí), Komenského náměstí 150 

Kulturní centrum Golf, Vejvarovo nábřeží 199 

 

POZOR, ZMĚNA! 
Prezence  

v prostorách lycea v neděli 17. 7. 2022 od 11.00 do 13.30 hod. 

 
Kurzovné: 

5500,- Kč se platí se hotově při prezenci. Fakturace a úhrada kurzu na účet je možná pouze za těchto 

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

awaldorf@seznam.cz do  čtvrtka 30. 6. 2022. Tyto faktury musí být zaplaceny před zahájením kurzu na účet 

tak, aby byla částka připsána nejpozději v pátek 15. 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. 2022. 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 lycea v neděli 17. 7. 2022 ve 13.45 hod. Kurz začíná 

odpoledními skupinami. V pátek 22. 7. 2022 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, vydání duplikátu je zpoplatněno částkou 100 Kč. 

 

Ubytování:  
 

1. V prostorách zrekonstruovaného internátu Střední školy Semily (Pod Vartou 630), cena 300,- Kč/noc. 

K dispozici je 13 třílůžkových pokojů. K ubytování se závazně přihlašujte ve sdílené tabulce na odkazu 

shorturl.at/oy146, a to bezprostředně po vyplnění přihlašovacího formuláře. V něm v kolonce ubytování 

uveďte možnost internát. 
 

2. Ve vlastním spacím pytli a na své podložce ve skromných podmínkách v prostorách lycea. Pro nenáročné, 

v ceně 70,- Kč/noc. Je k dispozici jedna sprcha a ve všech prostorách bude probíhat denní program. 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 na lyceu uveďte v přihlášce. 
 

3. Ve vlastním spacím pytli a na své podložce ve školce. Ve školce je možno ubytovat dvě větší (minimálně  

desetičlenné) skupiny, a to pouze na celou dobu kurzu (5 nocí). Hygienický standard je lepší než ve škole, cena 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QPkgyTW0MJ0-16gJl8aHMee0o8DUbSuaXCvZbKlBorc/edit?usp=sharing


 

 

80,- 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. 
 

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 o přestávkách nabídneme 

v obou místech konání kurzu, omezený počet porcí obědů a večeří pak v budově ZŠ na Komenského náměstí. 

Použití ledničky k uložení vlastních potravin není možné. V blízkém okolí škol 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. 

*Dětský tábor se v roce 2022 nekoná. 

*V prostorách hostitelských škol 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. 

 

mailto:awaldorf@seznam.cz

