
Listopad 2019 

 
Milí studenti semináře pedagogiky 1. sedmiletí, 

naše další setkání bude tentokrát ve školce v Praze 3, na Jarově. Adresu najdete 

níže. U školky a v blízkém okolí je v pátek od 18.00 možné parkovat i v některých 

oblastech s modrým pruhem. Hlavní částí nás provede Wolfgang, s uměním plstění 

nás seznámí Hanka Ženíšková, večerní program pro nás chystá Radomil Hradil. 
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Ve školce na Jarově NEBUDE tentokrát společné stravování, v okolí je ovšem 

mnoho možností k návštěvě restaurace i k nákupu. Přesto se, prosím, přihlašujte na 

seminář, abychom měli přehled o počtu účastníků. Děkuji. 

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

Na seminář zveme i hosty a to i na jednotlivé přednášky. 

 

Víkendový seminář 

15.-17. listopadu 2019 na Jarově 

Jaké sociální podmínky potřebuje výchova v dnešní době? 

 

Přednáší Wolfgang Saßmannshausen 

Ranní zpěv: 

Kateřina Josífová 

Umění: 

 Hana Ženíšková – práce s vlnou 

Didaktika: 

 H. Neubauerová, T. Smolková  

H. Valová  

Sobotní večer od 19.00 hodin 

Večer s Radomilem Hradilem 

Jaký byl 17. listopad 89 - krok z nesvobody ke svobodě? Čím jsme prošli a co nás 

ještě čeká na této cestě? 

Zahájení semináře je v pátek večer v 18.00 praktickou částí a  zakončení v neděli ve 

12.00 hodin. 

Začátky přednášek jsou: pátek 19.30, sobota 8.30 a neděle 8.30 
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Následující setkání 

17.-19. ledna v Praze na Jarově 

6.-8. března v Praze na Jarově 

8.-10. 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. Ubytování 

zaplaťte prosíme zvlášť v hotovosti. Děkujeme. 

Stravování: Vlastní 

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 

mailto:madla.dolma@gmail.com
http://www.awms.cz/prihlaska-na-seminar/

