Vážení rodiče, prarodiče, přátelé naší waldorfské školy v Porubě
Jsme rádi, že po hektickém období v první třetině toho roku přišel čas zklidnění a budova ZŠ
Ľ. Štúra v Porubě se pozvolna prolnula s našimi dětmi, učiteli i námi rodiči. Rádi bychom vás stručně
informovali o tom, kam škola, do které posíláme své děti, směřuje. Tento stručný výtah v sobě skrývá
mnohá jednání v rámci WSO, kolegia učitelů a zejména s představiteli zřizovatele i ředitelem školy.
Stěžejním bodem našich jednání s „Krajem“ a novým zřizovatelem byla a je otázka
„podoby“ waldorfské školy v Porubě. Na počátku se nabízely dvě varianty: 1. Žádat o vytvoření nové
(druhé) waldorfské školy v Ostravě jako samostatného subjektu (vlastní IČ) nebo 2. zůstat
„waldorfskou větví“ v rámci ZŠ Ľ. Štúra. Ze strany Kraje není z ekonomických důvodů doporučeno
rozdělení stávající školy L. Štúra na 2 subjekty. Kraj v současné době nepodporuje zřizování nových
škol a také nedoporučuje fungování dvou „plně neobsazených“ waldorfských škol v Ostravě. Školy by
měly mít v ideálním případě v každé třídě min. 24 žáků.
Po dohodě kolegia učitelů a správní rady WSO, na základě jednání s panem ředitelem
Matouškem a představiteli Kraje a zřizovatele, přišla varianta č. 3: „Překlopení“ ZŠ Ľ. Štúra na ZŠ
Waldorfskou Poruba se zachováním větve klasické. V tomto smyslu budeme vést všechna další
jednání tak, aby změna proběhla do září 2014.
Během letních prázdnin bude provedena rekonstrukce šaten (zrušení klecí a nákup šatních
skříněk) a rekonstrukce WC, jak bylo přislíbeno na začátku naší cesty. Vedeme jednání k uvolnění
prostor Sklenářství. Současně pracujeme na projektu rozšíření školy o MŠ waldorfskou. V tomto
smyslu už bylo vypracováno první zadání. Ze strany Kraje bylo také doporučeno přesunutí Střední
odborné školy Waldorfské do Poruby a my tuto myšlenku budeme dále rozvíjet. Dále Kraj přislíbil
finanční spoluúčast na budoucích plánovaných projektech (postupný vznik KAMPUSU jako uceleného
waldorfského vzdělávání v Ostravě) v případě, že se bude na takovéto investici spolupodílet také
obvod Poruba. V tomto duchu povedeme další jednání.
A jak to vypadá s naplněností waldorfských tříd v Porubě pro příští školní rok?
•

Budoucí 1. třída - 23 (další zájem 2)

•

2. třída - 22 (3)

•

3. třída - 25 (3)

•

4. třída - 17 (2)

•

5. třída - 25 (2)

•

6. třída - 17 (2)

•

7. třída - 19 (2)

•

8. třída - 27

•

9. třída – 14

Stav v jednotlivých třídách je ještě možné doplňovat po domluvě s třídním učitelem.

Co všechno už jsme stihli zažít od 1. dubna na nové adrese v Porubě?
Akce školy:
Mořena, Velikonoční dílny, Otevírání studánek, výlet do Osvětimi společně s dětmi z Mlýnice,
Návštěva norského lektora G. Kellera ve škole, Besedy pro rodiče ve škole, Beseda v mateřském
centru, Spaní ve škole, Olympiáda 5. tříd waldorfských škol, Společný sportovní den se základní
školou, Dětský den se SOŠW, Další vzdělávací akce jednotlivých tříd, Zapojení se do charitativní akce
pro dětské domovy…
Spolupráce s rodiči a přáteli školy: nové logo školy, nové webové stránky www.waldorfporuba.cz,
malování tříd a zútulňování školy, jednání s představiteli kraje a zřizovatele, spolupráce při oslavách
10 let Lycea - Kulturní waldorfský týden (vystoupení 4. a 8. třídy pod vedením H. Kožušníkové a H.
Freywaldové). Podařilo se také s vedením školy WZŠ a MŠ Na Mlýnici uzavřít vyúčtování příspěvků a
majetku WSO.
Spolupráce se ZŠ Ľ.Štúra a zřizovatelem: školní nábytek ve třídách, objednávka jazykových učebnic
pro příští školní rok, plánovaná oprava WC v suterénu a zakoupení šatních skříněk.

A co nás čeká?
Oprava houpaček na zahradě – ještě stále přijímáme pomocníky na středu 4.6.
Svatojánská slavnost, která proběhne v pondělí 23. června, tedy přesně na kouzelnou svatojánskou
noc, v areálu Lesní školy v Bělském lese. Všichni jsou srdečně zváni!
A už nyní se připravuje program pro příští školní rok: Sportovní den v měsíci září ve spolupráci se ZŠ
Ľ. Štúra. Spolupráce při tzv. „Sousedské slavnosti“, která poprvé proběhne v září v Porubě a spočívá
v uzavření hlavní komunikace, která se pro daný den promění v pěší zónu bez aut, plnou
participativních společenských a kulturních aktivit pro širokou veřejnost. V listopadu připravujeme
setkání waldorfských sdružení z celé ČR právě u nás v Ostravě atd.

Sbírka pro školu – spoluutváříme prostor pro naše děti
Rádi bychom vás přizvali k účasti na sbírce pro naši školu. Na tomto odkazu najdete seznam nástrojů,
materiálů a pomůcek, které děti a učitelé ve škole postrádají. Máte příležitost na položky v seznamu
přispět, zakoupit nebo je darovat…To záleží jen na vás. Jakékoli dotazy k této sbírce zasílejte
na waldorfostrava@seznam.cz nebo kontaktujte učitele v seznamu. Přímý link na sbírku najdete na
webu www.waldorfporuba.cz.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gl9NutoF345POyszYZpdVvIytvgL1IqEaogGz7QYOGw

Co dodat na závěr?
Nejvýstižnější jsou slova paní učitelky Beaty Krejzové: „Jsme velmi vděční rodičům za jejich přízeň,
pomoc a podporu a rádi si vyslechneme další náměty, které přispějí k utváření naší nové školy tak, aby
byla tím správným a krásným místem pro naše děti.“
I my vám děkujeme za důvěru a přízeň
Celý tým WSO (Waldorfské sdružení Ostrava),
V Ostravě 3. června 2014

