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100 LET VÝCHOVY KE SVOBODĚ aneb PEDAGOGIKA 
RUDOLFA STEINERA JE I DNES MODERNÍ 
 

Waldorfské školy letos slaví 100 let od založení první z nich. Stalo se tak 7. září 
1919 v německém Stuttgartu. Dnes pedagogické impulsy Rudolfa Steinera 
rozvíjí více než 1 100 škol a 2 000 školek v 80 zemích. Tvoří tak největší 
nezávislou pedagogickou iniciativu na světě.  
  

V rámci celosvětových oslav Waldorf 100 pořádá Základní škola waldorfská z Prahy 5 - Jinonic 
pod záštitou 1. místostarostky MČ Prahy 5 Mgr. Renáty Zajíčkové a starosty MČ Prahy 5 
RNDr. Daniela Mazura, Ph.D. od 19. září do 4. října výstavu 100 let waldorfských škol, 100 
moderního vzdělávání v Praze u Anděla. Představí široké veřejnosti historii a současnost 
Základní školy waldorfské, která na Praze 5, která funguje již téměř tři desetiletí. Obrazové 
panely v prostoru před kostelem svatého Václava přiblíží základní principy waldorfské 
pedagogiky a interaktivní expozice v Galerii D v Portheimce ukáže práce žáků. Během výstavy 
bude možné navštívit mimořádně bohatý doprovodný program žáků, učitelů, rodičů i přátel 
školy. 
  
V České republice je celkem 19 základních waldorfských škol, 1 škola pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami, 5 waldorfských lyceí a střední škola kombinující lyceum a odborné 
učiliště a 21 mateřských škol a podle principů waldorfské pedagogiky pracuje také několik 
dalších tříd v běžných i lesních mateřských školách. Školy s waldorfskou výukou navštěvuje v 
České republice přes 3 000 žáků a kolem 500 studentů. 
  
“Škol pracujících podle principů waldorfské pedagogiky v České republice stále není dostatek, 
což se například v Praze každoročně ukazuje na počtu žádostí o přijetí převyšující kapacitu 
pražských waldorfských škol,” říká člen představenstva Asociace waldorfských škol ČR Pavel 
Seleši, který je zároveň také ředitelem školy v Jinonicích. 
 

https://www.waldorf-100.org/en/
https://www.waldorfjinonice.cz/


 
 

Jaké jsou cíle současných waldorfských škol? 
 
Krása vzdělávání ve waldorfských školách spočívá v tom, že vytváří hlubší vztah mezi 
učitelem a žákem. “Vzniká tak větší úcta i spolupráce. Když má dítě rádo učitele, může se od 
něj učit. Za prioritní cíl si waldorfští učitelé kladou vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně 
a harmonicky rozvinuté osobnosti, což se odráží ve výuce, která rovnoměrně rozvíjí pohybové, 
intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí,“ říká Tomáš Petr, třídní učitel druháků z 
Jinonic, který má za sebou více než dvacet let praxe ve waldorfských školách.  
 
„Pěstujeme v dětech přiměřené sebevědomí, díky slovnímu formativnímu hodnocení a vedení 
k sebehodnocení rozvíjíme sebereflexi, která je základem sebevýchovy. Tím přirozeně 
posilujeme smysl pro odpovědnost za vlastní jednání. Důrazem na spolupráci připravujeme 
děti na budoucí život a zaměstnání, kde odpovědnost, přiměřené sebevědomí a schopnost 
spolupracovat znamená uspět v neustále se měnících životních podmínkách,“ říká Pavel 
Seleši, ředitel Základní školy waldorfské v Praze 5 - Jinonicích. 
 
„Waldorfské školy mají skutečně nepřehlédnutelný terapeutický význam nejen z hlediska 
profylaxe a vyrovnávání jednostranného vývoje jednotlivých žáků, ale mají také význam pro 
dalekou budoucnost z hlediska vzdělávání i sociálního působení,“ dodává německý psychiatr 
Peter Selg. 
  
 



Expozice před kostelem sv. Václava u Anděla (Nám. 14. října, Praha 5) a v Galerii D MČ Prahy 
5 – Portheimka (Štefánikova 68/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov) zahájí vernisáž ve čtvrtek 19. 
září od 17 hodin a její součástí budou umělecká vystoupení žáků, učitelů a rodičů školy. 
Kompletní doprovodný program výstavy lze najít na www.waldorfjinonice.cz. 
 
 
Na jakékoliv dotazy o waldorfské pedagogice a všech expozicích rádi odpovědí: 
Tomáš Petr, tel. 723 539 983, tomas.petr@waldorfjinonice.cz 
Pavel Seleši, tel. 602 386 295, selesi@waldorfjinonice.cz 
za kolegium učitelů ZŠW Praha 5 - Jinonice a Asociaci waldorfských škol České republiky 

Další expozici o waldorfské pedagogice nabízí Waldorfská škola Dědina v Galerii Skleňák. 
Více informací o výstavě Můžeš mi pomoci k setkání se světem? lze najít ZDE. 
 
Informace o předešlých akcích české části oslav Waldorf 100, ale také filmy o waldorfské 
pedagogice, lze najít ZDE. 
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