Informace ze Spolku rodičů
Vážení rodiče,
aktuální dění ve společnosti v oblasti školství nás motivuje k občanské iniciaci. Proto členové
výboru Spolku podpořili vznik kruhu s názvem “Péče o udržitelné prostředí pro výuku”. Měla
by tak vzniknout nová platforma a bezpečné prostředí pro komunikaci aktuálních témat mezi
rodiči podporovaná kolegiem školy. Je na Vás, jaký projevíte zájem o veřejnou diskusi a na
jaké úrovni bude probíhat. Jsme připraveni pomoci nastavit podmínky takové, aby každý hlas
a dotaz měl svůj prostor.
Výhody a možnosti, které kruh nabízí:
• otevřené fórum pro diskusi různých názorů a výzev
• přímý kontakt se zástupcem vedení školy a členy kolegia
• podporu ze strany výboru Spolku v šíření informací o činnosti kruhu všem rodičům
školy
• výstupem mohou být i společné podněty a návrhy pro Asociaci waldorfských škol, která
zastupuje waldorfské hnutí v ČR. (např. na jaře 2020 asociace zaslala společná
prohlášení a výzvy na příslušné orgány a instituce v ČR.)
Za výbor Spolku bychom chtěli ujistit všechny rodiče, že Spolek je neutrálním prostředím, které
nabízí prostor pro společné sdílení názorů, návrhů a činností. Spolek vytváří podmínky pro
rozvoj společenství waldorfské školy. Cílem Spolku není vydávat jednostranná prohlášení či
petice.
Další aktivity nového kruhu se budou odvíjet v rámci nastavených pravidel Spolku. V případě
Vašeho zájmu o účast v činnosti kruhu pište na spolek@waldorfpardubice.cz, budeme Vás
rádi obratem kontaktovat.
Ve spolupráci se školou otevíráme další platformu pro často kladené otázky, týkající se
aktuálních témat. Přes uvedený odkaz (https://forms.gle/thbyuzd2WMSp9sG89) nabízíme
možnost pokládat otázky, které se dotýkají aktuálního dění, jenž má vliv na školní život našich dětí.
Pokusíme se nalézt odpovědi za vedení školy, kolegium, Spolek rodičů nebo předáme dotaz na
další místa. Asi nebudeme znát všechny odpovědi, ale už jen dobře zformulovanou otázkou
můžeme položit základ pro srozumitelnou odpověď. Odpovědi na otázky (v případě podobnosti je
někdy shrneme do jedné) budeme zveřejňovat ve víkendovém školním zpravodaji W- čtení. Je na
vás, zda bude dotaz anonymní nebo uvedete své údaje.
Na závěr si dovolíme citát pro nás všechny, který rezonuje dnešní dobou: Kdo chce svobodu, musí
chtít svobodu těch, kteří myslí jinak. (Rosa Luxemburgová)
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