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Alternatívna škola: umiestnenie žiakov 9. ročníka na 
stred.školách 

Okrem informácií o tom, aké výsledky dosiahli v monitore žiakov deviatych ročníkov 
základných škôl prví povojnoví, takmer už, absolventi základnej waldorfskej školy na 
Slovensku, máme už aj informácie o ich umiestnentí na stredných školách. Jedna z 
hlavných otázok v s súvislosti s waldorfskou základnou školou bola smerovaná 
na použiteľnosť tejto formy vzdelávania v ďalšom živote, v ďalšom štúdiu najmä na 
stredných školách. Tu je odpoveď: 
 

Tento školský rok 2009/2010 opustia základnú waldorskú školu v Bratislave (jedinú 
na Slovensku) jej prví absolventi, tohtoroční deviataci - 22 žiakov a žiačok. 

Kam sa rozletia? 

Na stredné školy bolo prijatých všetkých 22 žiakov. 

11 žiakov - presná polovica - bolo prijatých na školy gymnaziálneho typu. 

8 žiakov terajšej deviatej triedy WŠ sa umiestnilo na rôznych stredných školách v 
prvej desiatke uchádzačov o štúdium. 

7 žiakov prešlo aj talentovými skúškami - všetci boli prijatí, z toho 2 na odvolanie 

3 žiaci budú ďalej študovať na súkromných stredných školách, 19 žiakov pokračuje v 
štúdiu na štátnych stredných školách. 

Na webstránke WZŠ sa ďalej píše, že 18 žiakov z tejto deviatej triedy, bolo prijatých 
na strednú školu ich prvej voľby (žiaci 9.ročníka mali možnosť podať si prihlášky na 
prijímacie pohovory na tri stredné školy). 

________________________________ 

Ešte jeden pohľad na umiestnenie tohtoročných deviatakov z waldorfskej školy: 

Typ školy                            Prijatí        Poznámka 

Gymnáziá                              6              Z toho 5 žiakov prijatých na bilingv.gymnáziá 

Waldorfské Lýceum v ČR*       5              V ČR: Lýceum - variant gymnázia 

Umelecké školy                      5              Animované výtvarníctvo, Úžitkové 
výtvarníctvo 

Stredné odborné školy            3              SOŠ Drevárska, SOŠ Chemická 



Akadémie                              3              Obchodná, Hotelová, Pedagog.-sociálna  

________________________________ 

* Pozn. V Českej republike existujú 4 Waldorfské lýceá, ktoré majú formu gymnázií. 
Ide o školu so zameraním na všeobecné vzdelávanie s použitím waldorfskej 
pedagogiky. Na Slovensku zatiaľ tento typ školy neexistuje, ale jeho zriadenie sa 
plánuje v nasledujúcich rokoch. V ČR sú Waldorfské lýceá v mestách: Praha - 
Opatov, Semily, Příbram, Ostrava. 

Linky pre tých, čo chcú čítať viac: 

http://ba.iwaldorf.sk/prijimacky-2010 

http://www.iwaldorf.cz/skoly.php?druh=s&menu=sko-s 

http://www.iwaldorf.cz/skoly.php?menu=sko-vse 
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