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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Název školy: Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s. 
Sídlo školy:  Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary 
IČ:   291 25 812 
DIČ:   CZ291 25 812 
RED IZO:  691004005 
IZO ZŠ:  181034824 
IZO ŠD:  181035561 
IZO ŠJ-V:  181038722  
 
Jméno zřizovatele:  Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary o. p. s. 
Adresa zřizovatele:  Modenská 15, 360 07 Karlovy Vary 
Právní forma:   Obecně prospěšná společnost 
Ředitel:    Jan Strejcovský (statutární zástupce) 
Ředitelka:   Mgr. Kristina Košnerová 
 
Kontakty: 
tel. č.: 730 142 134, 353 034 037 
e-mail: skola@wlastovka.cz 
www.wlastovka.cz 
 
Školská rada: 
Jana Střihavková - za zákonné zástupce žáků 
Ing. Nikolas Petr - za pedagogické pracovníky 
Jan Strejcovský - za zřizovatele 
 
Správní rada: 
Jitka Strejcovská, Petra Michlíková, Mgr. Hana Vaculíková 
 
Dozorčí rada: 
Dagmar Kuncová, Ivana Pečimúthová, Petr Vaculík 
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WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA 
 
 

Waldorfská pedagogika je celosvětově nejrozšířenějším alternativním 
směrem ve výchově a vzdělávání dětí. První třída s touto pedagogikou byla 
otevřena v roce 1919 v německém Stuttgartu při továrně na cigarety Waldorf – 
Astoria. Jedná se o prožitkový druh celostní pedagogiky koncepčně zpracovaný Dr. 
Rudolfem Steinerem na přelomu 19. a 20. století. V ČR se mohly školy s touto 
pedagogikou objevit až po revoluci v roce 1989.  

Prvními iniciátory vzniku waldorfské základní školy v Karlových Varech byla 
skupina rodičů dětí, které navštěvovaly waldorfskou třídu MŠ v Karlových Varech – 
Doubí, kde bylo možné se s waldorfskou pedagogikou seznámit v praxi. Tato 
zkušenost vedla k rozhodnutí založit dětem školu, kde by mohly v tomto způsobu 
výchovy a vzdělávání pokračovat. Proto 2. listopadu 2010 vznikl Spolek pro 
založení waldorfské školy Wlaštovka o.s., jehož hlavním cílem bylo právě založení 
waldorfské základní školy v Karlových Varech. 

Členové občanského sdružení podnikli všechny kroky potřebné k tomu, aby 
škola mohla vzniknout. Byla založena obecně prospěšná společnost s názvem 
Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary, která se stala zřizovatelem 
školy. Jejími zakladateli je dvanáct osob. Z toho jedenáct fyzických a jedna 
právnická. Tou je právě občanské sdružení Wlaštovka. 

V současné době zajišťuje občanské sdružení Wlaštovka širokou podporu 
škole. Jeho členové (z 90% rodiče žáků a budoucích žáků WZŠW) se aktivně účastní 
na chodu školy bez nároku na honorář. Nadále pomáhají s osvětovou činností 
(pořádání přednášek, prezentací školy na veřejnosti, v médiích), spolu se školou 
připravují slavnosti, jarmarky a další veřejné akce, jsou aktivní ve spolupráci s 
dalšími waldorfskými školami, účastní se jednání s úřady za účelem získávání 
podpory pro školu, napomáhají se zajišťováním personální, materiální a finanční 
stránky běhu školy a v neposlední řadě se významně podílí na pracích při úpravách 
budovy školy.  

Waldorfská základní škola Wlaštovka Karlovy Vary je nestátní nezisková 
organizace. Vznikla v pořadí jako 12. waldorfská škola u nás, jako 3. nestátní a jako 
2. ve formě obecně prospěšné společnosti.  

V současné době jsou v ČR, krom 12 základních škol, 4 střední školy a stále 
přibývá počet škol mateřských. Waldorfská základní škola Wlaštovka je 
plnohodnotným členem Asociace waldorfských škol, která je garantem této 
pedagogiky v naší zemi. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Úplnost a velikost školy 
 

Waldorfskou základní školu Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.  navštěvují děti 
z celých Karlových Varů a jejich blízkého i vzdálenějšího okolí. Je to dáno zájmem 
rodičů o tento směr vzdělávání, který není zaměřen pouze na výkon a memorování 
informací, ale také na rozvoj sociálních kompetencí, umění i duchovnějšího a 
ucelenějšího pohledu na svět kolem nás.  

Zakladatelé školy se již na počátku rozhodli pro postupné rozrůstání školy. 
To v praxi znamená, že v každém školním roce bude otevřena vždy jedna 1. třída, 
čímž se mezi tzv. plně organizované školy zařadí ve školním roce 2020 / 2021. 

Na konci letošního školního roku navštěvovalo školu 12 žáků. 
 

Vybavení školy 
 
Škola pro svoji činnost využívá objekt bývalé základní školy v Karlových 

Varech – Doubí, který má pronajatý od města Karlovy Vary. Celková plocha 
pronajatých prostor včetně školní zahrady, školního hřiště a okolních prostor činí 
6.081 m2. Budova školy se nachází v příjemném prostředí, obklopeném mírnou 
vilovou zástavbou a bohatou zelení. Do lázeňských lesů je velmi blízko. V budově 
jsou třídy, tělocvična, menší jídelna a potřebné zázemí. Nesporně velkou výhodou 
je umístění nemovitosti – klidná část města v těsné návaznosti na přírodu, a přesto 
pár desítek metrů k zastávce MHD i s dostatečnou parkovací kapacitou v okolí 
školy. Waldorfské třídy MŠ Doubí jsou jen o ulici níž, což nám usnadňuje možnost 
úzké spolupráce, pořádání společných akcí a v neposlední řadě i znalost místa pro 
rodiče a děti, která může mít vliv na výběr školy. Pomyslným zlatým hřebem je 
rozlehlá zahrada a pozemek, který školu obklopuje. 

 

 
  

Pracovní podmínky 
 

Protože objekt školy byl přibližně dva roky nevyužíván, bylo nutné provést 
nezbytné stavební úpravy. Ty probíhaly od června do srpna 2012. Během nich byla 
kompletně zrekonstruována veškerá sociální zařízení, upravena šatna pro žáky, 
vymalovány chodby, třída, družina, sborovna a kancelář, vybudována jídelna 
s výdejnou a částečně opravena i fasáda školy. Na veškerých úpravách školy se 
podíleli zakladatelé školy i s rodiči žáků.  
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Třída i školní družina byly vybaveny novým nábytkem a v obou prostorech 
byl v klidových zónách položen koberec. V kanceláři a sborovně byl položen 
koberec a byly vybaveny základním kancelářským nábytkem. Ze sponzorských darů 
jsme získali kopírku a dvě počítačové sestavy. Škola tak od prvního dne nabízí 
důstojné prostředí jak pro žáky a rodiče, tak i pro pracovníky školy. 

 
 

 
 
 

 
 

VYUČOVACÍ DOKUMENTY 
 

Základní škola ve školním roce 2012 / 2013 vyučovala podle schválených 
učebních dokumentů – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Waldorfská škola Wlaštovka ve verzi 1.2/2012, č.j. SVP/1/2012 ze dne 27.8.2012, který 
je plně v souladu s RVP ZV.  

 
Od 1. ročníku se vyučují dva cizí jazyky – anglický a německý. 
 
Školní družina se ve školním roce 2012 / 2013 řídila Školním vzdělávacím 

programem pro školní družinu Waldorfské školy Wlaštovka, který je plně 
v souladu se ŠVP ZV Waldorfská škola Wlaštovka. 
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ORGANIZACE VÝCHOVNĚ 
VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

 
Počty žáků v jednotlivých třídách 
 

Ve školním roce 2012 / 2013 zahájilo ve škole povinnou školní docházku 9 
žáků. V průběhu školního roku přistoupili 3 žáci. 
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  9 / 2012 9                 9 

10 / 2012 9                 9 

11 / 2012 9                 9 

12 / 2012 9                 9 

1 / 2013 9                 9 

2 / 2013 9                 9 

3 / 2013 9                 9 

4 / 2013 11                 11 

5 / 2013 11                 11 

6 / 2013 11                 11 

7 / 2013 11                 11 

8 / 2013 12                 12 

 

Třídy a třídnictví 
 

třída třídní učitel 

1. třída Ing. Nikolas Petr 

 
Další vyučující 
 

učitel předmět 

Mgr. Kristina Košnerová německý jazyk 

Kateřina Končalová eurytmie 
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Učební plán 
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Český jazyk a literatura 6 6 6 6 5 4 4 4 4 

Cizí jazyk - Anglický jazyk 1 1,5 3 3 3 3 3 3 3 

Cizí jazyk - Německý jazyk 1 1,5 2 2 2 2 2 2 2 

Kreslení forem 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

Matematika 4 4 3,5 4,5 4 4 4,5 4,5 4 

Informatika         1       1 

Člověk a jeho svět     3,5 3,5 4         

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova a eurytmie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ruční práce 1 1 2 2 2 2,5 2,5 3 3 

Dějepis           3 2 2 3 

Fyzika           1,5 1 2 1,5 

Chemie             2 2 2 

Přírodopis           2 1,5 2 2 

Zeměpis           2 2 2 1,5 

Týdenní dotace 20 21 25 26 26 29 29,5 31,5 32 

 Od druhého pololetí školního roku 2012 / 2013 je ve škole pravidelně 
vyučována eurytmie. V hodinách tělesné výchovy bylo využíváno školní hřiště, 
školní zahrada a prostory kolem školy. 

 
Výsledky výchovně vzdělávacího procesu 
 

počet žáků na konci šk. roku omluvené hodiny 
ročník 

celkem prospělo neprospělo (průměr na žáka) 
poznámka 

1. 11 11 0 57 12. žák přešel v srpnu 2013 

celkem 11 11 0 57   

Plány učiva byly v první třídě splněny. 
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Školní družina 
 

Školní družina pracovala v jednom oddělení, do kterého docházelo na 
začátku školního roku 9 žáků a na konci června 2013 11 žáků. 

Školní družina měla provozní dobu od 6:30 do 8:30 a od 11:30 (12:30) do 
16:30. 

Vychovatelkou školní družiny byla Ivana Pečimúthová. 
 
Zájmová činnost 
 

Ve školním roce 2012 / 2013 nenabízela škola z důvodů zahájení činnosti školy 
a s tím spojeným nižším počtem žáků žádné zájmové kroužky. 

 
Výsledky zápisu do první třídy pro školní rok 2013/2014 
 

K zápisu se dostavilo 19 dětí, z toho bylo přijato 15 dětí, ostatním byl udělen 
odklad, nebo přestoupily na jinou školu. Formou dodatečného zápisu byli do konce 
školního roku 2012/2013 přijati další 2 žáci budoucí první třídy, takže se počet 
prvňáčků pro školní rok 2013/2014 ustálil na čísle 17. 
 

Charakteristika pedagogického sboru a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 
 

Na výuce se podílí nově vzniklý, zatím nepočetný, kolektiv učitelů, 
uskutečňujících metodické postupy vycházející z waldorfské pedagogiky. 
Uvádějícím a prvním třídním učitelem se stal Nikolas Petr, který k nám přišel po 
šestiletém působení na pozici třídního učitele z waldorfské Svobodné školy v Písku. 
Na schopnosti a přípravu učitelů do výuky jsou kladeny velké nároky (přirozená 
autorita, zřetelný řečový projev, empatie, schopnost spolupráce s kolegy i rodiči, 
flexibilita, kreativita, organizační schopnosti, otevřenost dalšímu osobnímu růstu, 
další vzdělávání, velká časová dotace pro náročné třídní i celoškolní projekty i 
přípravu na vyučování, zpěv, hra na hudební nástroj, výtvarné schopnosti). Další 
odborný růst učitelů je dokonce podmínkou pro přijetí učitele na waldorfskou 
školu.  

V letošním školním roce se naši učitelé zúčastnili pravidelných učitelských 
seminářů organizovaných Asociací waldorfských škol ČR určených pro třídní a 
odborné učitele, ale i řady dalších kurzů, které se zabývají waldorfskou 
pedagogikou v širším kontextu s lidskou kulturou a kulturním dědictvím. Ivana 
Pečimúthová a Kristina Košnerová dokončili v letních měsících tříletý seminář pro 
waldorfské učitele v Příbrami, společně s Nikolasem Petrem se zúčastnili týdenního 
semináře v Semilech a o pololetních prázdninách i pravidelného Interního setkání 
waldorfských učitelů. 
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Učivo je probíráno podle tematických plánů, které jsou zpracovány 
vyučujícími v souladu s požadavky RVP. Učitelé aktivně spolupracují na tvorbě a 
zkvalitňování ŠVP. Pravidelně jednou týdně se setkávají na konferencích, na nichž 
se věnují pedagogickým a organizačním otázkám, důkladně se věnují aktuálním 
výchovným problémům. Zvláštností waldorfské školy jsou tzv. „hovory o dítěti“, 
při nichž se dlouhodobě ve spolupráci s rodiči všichni pedagogičtí pracovníci 
intenzivněji věnují konkrétnímu žákovi s určitým problémem a společně se snaží 
najít pro dítě cestu. Učitelé sledují celostní rozvoj osobnosti žáka (snaží se 
stejnoměrně rozvíjet rozum, cit a vůli a v procesu učení se snaží zapojovat a 
oslovovat všechny smysly v souladu s vývojovými specifiky a nároky dětí). Učitelé 
uplatňují individuální přístup k žákům, odpovědně přistupují k žákům se 
zdravotními, výukovými a jinými problémy, ve spolupráci s rodiči hledají cestu k 
nápravě. Pravidelně jednou měsíčně se konají třídní schůzky, na kterých se rodičům 
dostávají informace o naplňování vzdělávacích cílů a chování dětí. Mimoto se 
rodiče většinou pod vedením třídního učitele scházejí na dalších odpoledních 
akcích, kde většinou připravují dlouhodobé projekty třídy či celé školy. Za úspěch 
považujeme, že se již od druhého pololetí prvního školního roku existence školy 
vyučuje speciální waldorfský předmět – eurytmie. 

Školu navštívil mentor školy – holandský waldorfský pedagog Leo Klein, 
předsedkyně Asociace waldorfských škol ČR Kateřina Kozlová, a psycholožka PhDr. 
Anežka Janátová, kteří během pobytu přednášeli, hospitovali a napomáhali 
odbornému růstu jednotlivých učitelů i celé školy. 
 

Prevence sociálně patologických jevů 
 
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně 

patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně 
vzdělávací působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Už 
samotný fakt prožitkové pedagogiky, která je waldorfské pedagogice vlastní, 
působí preventivně. Za nezbytné považujeme prohlubovat v žácích schopnost 
odmítat nevhodné způsoby chování a vést je k účelnému trávení volného času - 
učení, sport, kultura, zájmová činnost, pomoc rodičům, četba atd. Plnit cíle našeho 
programu prevence se nám daří díky výborné spolupráci s rodiči. 

Za zásadní považujeme i spolupráci se školní psycholožkou PhDr. Anežkou 
Janátovou, která školu navštěvuje a pracuje individuálně jak s učiteli, tak s rodiči a 
dětmi.  
 

Integrovaní žáci 
 

Ve školním roce 2012/2013 neměla škola integrované žáky. 
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Školská rada 
 

Školská rada pracovala v tomto složení: 
Jana Střihavková – za zákonné zástupce žáků 
Nikolas Petr – za pedagogické pracovníky 
Jan Strejcovský – za zřizovatele 
 
Školská rada přinášela podnětné připomínky. Práce není formální, v její 

činnosti je zřetelná snaha pomoci škole, iniciovat změny a hledat řešení. Mezi 
rodiči propaguje všechny školní akce a pomáhá je realizovat. Rodiče tvoří velmi 
silný opěrný pilíř práce školy a jejich přínos do chodu školy je nepřehlédnutelný. 
 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Školní a mimoškolní akce jsou důležitou součástí práce školy. Jde v nich také 
o přirozenou propagaci práce školy a o důležitý kontakt s veřejností. Všechny akce 
měly vazbu na výuku nebo sledovaly více výchovných a pedagogických hledisek. 
Organizace většiny akcí i jejich následná realizace proběhla za nezastupitelné 
spolupráce s rodiči a Spolkem pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. 
 
Termín Název akce Účastníci Poznámka 

3.9.2012 1. školní den nově vzniklé školy žáci první třídy + rodiče   

15.9.2012 1. školní výlet žáci první třídy + rodiče   

26.9.2012 Michaelská slavnost žáci první třídy + rodiče   

28.9.2012 Svatováclavská benefice pro Wlaštovku veřejnost   

10.10.2012 Exkurse do skláren Moser žáci první třídy   

15. - 17.10.2012 Leo Klein - mentor školy žáci první třídy, pedagogové, veřejnost vč. přednášky pro veřejnost 

29.10.2012 Kreslení forem - Petr Šimek rodiče + veřejnost přednáška pro veřejnost 

13.11.2012 Martinská slavnost žáci první třídy + rodiče   

21.11.2012 Den otevřených dveří veřejnost   

18. - 20.12.2012 Anežka Janátová - psycholog školy žáci první třídy, pedagogové, veřejnost vč. přednášky pro veřejnost 

20.12.2012 Vánoční spirála a hra žáků 1. třídy žáci první třídy + rodiče   

25. - 26.1.2013 Zápis do 1. třídy veřejnost   

12.2.2013 Masopust žáci první třídy + rodiče společná akce s MŠ 

23.2.2013 Ateliér Archa veřejnost   

27.2.2013 Waldorfská pedagogika - Kateřina Kozlová rodiče + veřejnost přednáška pro veřejnost 

14.3.2013 Eurytmie - J. Radová, K. Končalová veřejnost přednáška pro veřejnost 

 



 11 

17.3.2013 Vynášení mořeny veřejnost   

23.3.2013 Ateliér Archa veřejnost   

11.4.2013 7. třída WŠ z Písku žáci první třídy návštěva žáků z WŠ z Písku 

17.4.2013 Návštěva waldorfské  školy v Praze Jinonicích veřejnost   

27.4.2013 Ateliér Archa veřejnost   

28.4.2013 Koncert pro Wlaštovku žáci první třídy + veřejnost benefiční koncert 

25.5.2013 Bioslavnosti na Kozodoji veřejnost pravidelná prezentace školy 

25.5.2013 Ateliér Archa veřejnost   

28.5.2013 Jak přežít s médii - Uwe Buermann veřejnost přednáška pro veřejnost 

8.6.2013 Ateliér Archa veřejnost   

26.5.2013 Otvírání studánek veřejnost   

20.6.2013 Ukázková hodina eurytmie žáci první třídy + rodiče   

22.6.2013 Svatojánská slavnost veřejnost   

26.6.2013 Ukázka práce psovodů  žáci první třídy   

 

 
Spolupráce s jinými školami 
 

Naše škola již od fáze přípravy školy úzce spolupracuje se soukromou 
Základní školou waldorfskou České Budějovice o.p.s., která je nám nápomocna jak 
v otázkách pedagogických, tak i legislativních a provozních. Během školního roku 
se počala rozvíjet spolupráce se Základní školou svobodnou v Písku. 

V rámci pravidelných jednáních Rady asociace waldorfských škol se 
pravidelně setkáváme se zástupci ostatních waldorfských škol z celé republiky. 
Stejně tak i na setkáních vedoucích pracovníků waldorfských škol, které se konají 
přibližně jednou za čtvrt roku. 

 

Spolupráce s partnery 
 

V prvním roce existence školy byl pozvolna tvořen plán spolupráce do 
budoucích let. Počítáme předběžně se spoluprácí s Pedagogicko – psychologickou 
poradnou v Karlových Varech a Speciálně pedagogickým centrem v Karlových 
Varech. 
 

Mezinárodní spolupráce 
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Naše škola zahájila jednání o případném partnerství s waldorfskou školou 
v německém Chemnitz. Delegace školy navštívila německé kolegy a připravují se 
další setkání. 
 

Rozvojové programy a projekty 
 

Škola nebyla ve školním roce 2012/2013 zapojena do žádných rozvojových 
programů ani projektů. 
 

Výsledky inspekční činnosti 

 
Ve školním roce 2012/2013 proběhla inspekční činnost ve dnech 22. a 

23.5.2013. Účelem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení naplnění školního 
vzdělávacího programu základní školy a jeho souladu s právními předpisy a 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzděláván podle ustanovení § 174 
odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a hodnocení podmínek, průběhu a 
výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle ustanovení § 174 odst. 2 
písm. b) školského zákona, zaměřené na naplňování vybraných ustanovení 
školského zákona. 

Z hodnocení ČŠI vyplývá že: 
• činnost školy je v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských 

zařízení, škola cílevědomě uplatňuje rovný přístup při přijímání žáků 
k základnímu vzdělávání; 

• dokumentace je vedena v souladu s právními předpisy; 
• školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je zpracován podle 

příslušného rámcového vzdělávacího programu a je s ním v souladu, 
vychází z reálných místních podmínek, zohledňuje vzdělávací potřeby 
žáků a koncepčně na něj navazuje školní vzdělávací program pro školní 
družinu, který je zpracován podle právního předpisu; 

• podpora rozvoje osobnosti žáků je příkladná, k pozitivním zjištěním patří 
efektivní využívání metod a forem výuky, prolínání učebních předmětů, 
učení prožitkem, vlastní činností, individuální přístup k žákům a způsob 
jejich vedení k sebehodnocení; 

• škola naplňuje právo žáků na vytvoření vhodných podmínek vzdělávání; 
• hlavním záměrem je vybudovat otevřenou školu, která bude svou 

alternativní vzdělávací nabídkou plnohodnotnou součástí sítě škol 
v regionu; 

• různorodé formy spolupráce s rodiči a veřejností přispívají k propagaci 
její činnosti; 

• řízení školy je koncepční, týmová spolupráce mezi pedagogickými 
pracovníky se příznivě promítá do realizace školního vzdělávacího 
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programu a pozitivně působí na klima školy, rizika v personální oblasti, 
plynoucí z chybějící odborné kvalifikace některých učitelů a vychovatelky 
školní družiny, jsou kompenzována dalším vzděláváním, které je cíleně 
zaměřené na profesní růst; 

• finanční prostředky ze státního rozpočtu škola využívá v souladu 
s účelem, na který byly přiděleny, má dostatečné materiální a finanční 
zdroje pro realizaci školního vzdělávacího programu pro základní a 
zájmové vzdělávání; 

• škola zajišťuje bezpečnost žáků na požadované úrovni, vede je ke 
zdravému životnímu stylu;  

• pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování 
dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění 
pozdějších předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy 
celkově hodnocena jako nadprůměrná. 

 
 

Výsledky hospodaření 
 

Výsledky hospodaření jsou podrobně zpracovány ve Výroční zprávě o 
hospodaření za rok 2012 (viz. příloha). Další zpráva bude zpracovávána za 
hospodářský rok 2013. 
 
 


