
Milí studenti semináře pedagogiky 1. sedmiletí. I tentokrát se sejdeme ve školce na 

Praze 3 na Jarově. Opět mohou přijet i hosté na celý seminář i jednotlivé 

přednášky.  Tématem nás provede Wolfgang Sassmannshausen, ovšem struktura 

bude tentokrát trochu jiná. V pátek budeme začínat (samozřejmě budeme moc 

rádi, pokud přijedete v co největším počtu) již v 18.00 malými ukázkami z praxe 

našich kolegyň ze školek. Po krátké přestávce bude od 19.30 následovat slavnostní 

Křest knihy Přechody v dětství s p. Hradilem, Táňou Smolkovou a snad i krásnou 

hudební vložkou! 

Uměním nás tentokrát bude provázet Lída Mildeová s hudbou a hrou na lyru, kdo 

máte, přivezte si nástroj s sebou. 

Pozor, pozor! I tentokrát bude možné si objednat stravu ve školce, cena za celé 

menu je 200 Kč, prosím, hlaste se určitě nejpozději do úterý před seminářem. 

Stravné a ubytování se bude platit v hotovosti na místě. 

 

Přihlaste se nejpozději do úterý 15. ledna! 

 

Přespat je možné ve školce bez přihlášení, ve vlastním spacáku za 50 Kč na noc. 
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Víkendový seminář 

18.-20. ledna 2019 na Jarově 

Biografie pedagoga 

To, co od nás děti v dnešní době očekávají,  

je požehnáním pro individuální i sociální vývoj dospělých 

Přednáší Wolfgang Saßmannshausen 

 

Umění: Lída Mildeová – hudba, lyry 

Didaktika:  W. Saßmannshausen, H. Valová, M. Šílová, T. Smolková 

 

Páteční večer 18.00: Ukázky z praxe a 19.30: Křest knihy 

Přednášky k tématu: 

sobota 8.30, sobota 19.00, neděle 8.30 

Zahájení semináře je v pátek podvečer v 18.00 

a  zakončení v neděli ve 12.00 hodin. 
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Následující setkání 

                                           8.- 10. března v Praze na Jarově 

10.- 12. května ve Slušticích 

 

Adresa školky na Jarově 
Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240a, Praha 3, 130 00 

MAPA: http://www.mapy.cz/s/8SHQ 

 

                                                     Ubytování ve školce: 

 

Vezměte si s sebou, prosím, vlastní spacák a karimatku,  

cena ubytování je 50 Kč za noc. 

Kurzovné: 

Kursovné se platí dohromady za celý školní rok 6000 Kč. Platbu je možné rozdělit na dvě 

části. Jednotlivě se platí 1300 Kč za víkendový seminář. Návštěvu jednotlivé přednášky je 

možné zaplatit zvlášť. Informace včetně čísla účtu dostanete na semináři. Stravné a 

ubytování zaplaťte, prosíme, zvlášť v hotovosti. Děkujeme. Pro informace o vašem placení 

kontakt na Veroniku Fraňkovou: veronikafrr@seznam.cz 

Stravování: Možnost vegetariánské stravy, sobotní oběd, moučník a večeře, 200 Kč na 

osobu. Přihlaste se včas! 

Doprava: Vlastní 
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ONLINE PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ: 

Prosíme, na seminář se přihlaste vyplněním jednoduché přihlášky na této adrese 

http://www.awms.cz/prihlaska-na-seminar/ 

Děkujeme a těšíme se na vás, 

za přípravný tým 

Madlen Šílová 
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