Ročník 13.

Datum
PROSINEC
so 22. 12. – st 2. 1.
LEDEN
čt 3. – pá 4. 1.
pá 11. – ne 13. 1.

10. 12. 2018, Brno

Akce

15. číslo

Čas

Místo

pá 17.00 – ne 14.00

ZŠ

Vánoční prázdniny
Ředitelské volno
Tvořivý víkend - Dřevo není jen
materiál, je to spoluautor

Datum
PROSINEC
st 12. 12., čt 13. 12., pá 14. 12.
st 19. 12., čt 20. 12., pá 21. 12.
so 22. 12. – st 2. 1.

Akce

Čas

Místo

Roráty
Roráty
Vánoční prázdniny

8.10 – 8.30
8.10 – 8.30

Hvězdičky
Hvězdičky

Pondělní waldorfské listy jsou určeny pro rodiče a přátele školy. Příspěvky posílejte vždy
do pondělí 12 hodin na adresu
editorpl@waldorf-brno.cz

Vyhlášení ředitelského volna ve školním roce 2018/2019
V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném
znění, bude vyhlášeno z provozních důvodů pro žáky Waldorfské základní a
mateřské školy Brno, Plovdivská 8, příspěvkové organizace, ředitelské volno na
dny

3. – 4. 1. 2019
Do 2. 1. 2019 mají žáci vánoční prázdniny, vyučování začne 7. 1. 2019.
Děti dostanou informace do žákovských knížek v tomto týdnu.

REKLAMNÍ PLOCHY K PRONÁJMU
MŮŽE VAŠE FIRMA PODPOŘIT ŠKOLU FORMOU PRONÁJMU
REKLAMNÍ PLOCHY?
NABÍZÍME UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO PANELU NA PLOTU OKOLO HŘIŠTĚ NEBO
V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY. VELMI UVÍTÁME JAKOUKOLI PODPORU, DĚKUJEME.
Bližší informace: Eva Jandeková, tel. 511 118 311, 731 543 396

ZTRÁTY A NÁLEZY
Od Michaelské slavnosti je na sekretariátu uložen velký stativ a chtěl by se
vrátit ke svému majiteli. 
Informace: Eva Jandeková, tel. 511 118 311, 731 543 396
.. dále tu mám ve sbírce různé klíčky, hodinky, šperky, nožíky – opravdu
nikomu nechybí?

V neděli 6. ledna 2019 v prostoru Waldorfské školy v Brně na Plovdivské 8
přednese RADOMIL HRADIL přednášku na téma

PLATÓN A ARISTOTELES, GOETHE A STEINER
aneb
V ČEM SE PODLE MÉHO MÍNĚNÍ RUDOLF STEINER MÝLIL
V centru Raffaelovy velkolepé Athénské školy stojí dvě ústřední postavy dějin lidského
myšlení, jejichž vklad zněl v lidstvu po celý starověk a středověk: Platon a Aristoteles. Jsou
představiteli dvou velkých lidských proudů: platoniků a aristoteliků.
V novověku se jako dvě ústřední postavy západního myšlení vynořují Johann Wolfgang
Goethe a Rudolf Steiner. Lze říci, že stojíme teprve na prahu poznání toho, co tito dva
géniové lidstvu přinesli. Jejich myšlenkový vklad bude zaznívat stále mohutnějším hlasem
v časech budoucích.
S učením Rudolfa Steinera se již sto let intenzivně obeznamujeme; poznání Goethovy vědy
nás teprve čeká. Obzory, jež nám ukazuje anthroposofie, jsou tak nezměrné, až to bere dech.
A Goethe? A mýlil se snad Rudolf Steiner v jedné věci?
Začátek přednášky je v 10:00 h
Před přednáškou a po jejím skončení bude možné zakoupit si anthroposofickou literaturu
z nakladatelství Franesa i jiných vydavatelství.

W Alternativa- občanské sdružení na podporu waldorfské pedagogiky a WZŠaMŠ Plovdivská
příspěvková organizace
Vás srdečně zvou na tvořivý víkend

11. -13. ledna 2019

DŘEVO NENÍ JEN MATERÁL,
JE TO SPOLUAUTOR

UŽITÉ UMĚNÍ
Budeme mít možnost se nechat vést liniemi dřeva: švestkového, třešňového, hruškového,
ořechového nebo měkkého lipového a olšového (pro začátečníky či fyzicky méně zdatné).
Na konci se pokocháme našimi výtvory užitého umění- mísami, lžícemi či jinými předměty...
A každý z vašich výtvorů si v sobě ponese kus své minulosti.
Umělecké vedení: Martina Bieliková
učitelka Dřevořezby a Řemesel s dlouholetou praxí na waldorfské základní škole

Máte chuť pracovat se dřevem, tvořit či aktivně relaxovat?
Jste začátečníci a chtěli byste zkusit něco nového?
Jste pokročilí řezbáři a máte chuť se zase ponořit do práce?
Udělali byste rádi radost sobě nebo někomu blízkému?

Dřevo, řezbářské náčiní bude k dispozici, není nutná žádná základní průprava
k dřevořezbě.
Účastnický poplatek 1000,-Kč za celý víkend.( pá 17hod- ne 14hod)
Podrobnější informace: Martina Bieliková tel. 777 243 544
Účast potvrďte prosím na bielikova@waldorf-brno.cz Neváhejte, počet míst
omezen kapacitou dílny. Těším se na shledání.

Waldorfská mateřská škola v Brně přijme

1 – 2 ŠKOLNÍ ASISTENTY V MŠ
Podmínky pracovního poměru:
o nástup od 1. 1. 2019
o úvazek 0,5 na pracovní smlouvu do 30. 6. 2019 (projekt „šablony“)
Pravděpodobně budeme pokračovat v novém projektu od 1. 9. 2019, může být
uzavřena další smlouva na 1 – 2 roky.

o možno zkombinovat s úvazkem 0,5 za těchto podmínek:
Práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ: hrazeno sociální a zdravotní pojištění, bez
nároku na dovolenou) na dobu 2 let (mimo hlavní prázdniny), sazba 100 Kč/hod.,
prac. doba převážně v době od 12 do 16 hod.
Školní asistent bude zaměstnancem města Brna (hrazeno z projektu MMB).

o

náplní práce bude podpora a pomoc dětem při běžném denním
chodu ve školce

Požadujeme:
o odbornou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících –
pedagogické vzdělání nebo ukončené studium pro asistenta pedagoga
o obeznámenost s waldorfskou pedagogikou
o pracovní zkušenosti s dětmi předškolního věku
o zodpovědnost, trpělivost, samostatnost, komunikativnost

Nabízíme:
o příjemný pracovní kolektiv
o možnost dalšího vzdělávání
o příspěvek na stravování

Přihláška do výběrového řízení:
o strukturovaný životopis
o motivační dopis
o zaslat e-mailem na sekretariat@waldorf-brno.cz do 13. 12. 2018 vč.
Případné informace u p. Jandekové na tel. 511 118 311 n. 731 543 396

