
Waldorfská škôlka je iná škôlka 
Blíži sa vaše dieťatko k veku, kedy je načase zvažovať zápis do škôlky? Potom 
možno premýšľate, do akej škôlky ho dať. Je lepšia štátna či súkromná materská 
škola? Alebo skúsiť niečo odlišné a prihlásiť dieťatko do waldorfskej škôlky? Všetky 
alternatívy majú svoje pre a proti. My sa teraz pozrieme bližšie práve na škôlku 
waldorfského typu, ktoré pomaličky pribúdajú aj na Slovensku. 
 

Aká je to škôlka 

Waldorfská pedagogika vychádza z učenia, respektíve z antropozofie, Rudolfa 
Steinera (1861-1925). Zameriava sa na celostnú výchovu dieťatka a jeho zdravý 
vývoj a rast v troch rozmeroch – telesný, duchovný a duševný. Waldorfská škôlka sa 
snaží prispôsobiť celý proces výuky potrebám a schopnostiam dieťaťa.  

Veľký dôraz sa kladie na umelecké a praktické zručnosti detí a tomu sú prispôsobené 
aj aktivity v škôlke. Deti pracujú prevažne s prírodnými materiálmi, ako je drevo, 
bavlna, vosk a ďalšie podobné materiály, ktoré podnecujú ich kreativitu. Maľovanie, 
modelovanie, dokonca i pečenie chleba či umývanie riadu a podobné aktivity sú 
bežné vo waldorfskej škôlke. Vo waldorfskej škôlke sa usilujú o to, aby bolo dieťa 
v prostredí čo možno najpodobnejšom tomu domácemu. 

Aj stolovanie má vo waldorfskej škôlke svoje dôležité miesto. Spravidla deti 
dostávajú racionálnu stravu, na ktorej príprave sa tiež podieľajú a rovnako 
pomáhajú aj pri uprataní po jedle.  
 

Spontánne hry detí, pohybové aktivity ako aj rozprávaná alebo pomocou bábok 
hraná rozprávka sú taktiež dôležitým bodom programu.  

Veľmi dôležitá je pravidelnosť a určitý rytmus všetkých aktivít malých škôlkarov, čo 
im dáva pocit istoty a bezpečia.  

Deti sa teda v materskej škôlke učia skôr prirodzene, nenútene a s ohľadom na 
ich schopnosti.  

Po absolvovaní waldorfskej materskej školy môžu deti plynule pokračovať na 
waldorfskej základnej škole. Hlavnými rozdielmi oproti klasickej škole je azda 
absencia učebníc a slovné hodnotenie namiesto známkovania, pričom žiaci sa tak 
nemusia školy báť. Opäť veľký priestor je venovaný umeleckým a praktickým 
zručnostiam (šitie, tkanie, pletenie a podobne). 

Hlasy za a proti 

Waldorfské školy a škôlky sú niektorými rodičmi ospevované, inými zatracované. 
Zástancovia v nich vidia to pravé pre správny zdravý rozvoj a rast svojich ratolestí 
a waldorfský typ škôlky a neskôr školy je pre nich prijateľnejší než klasická škôlka či 
škola. Avšak na druhej strane je tu veľká kritika odporcov, ktorí poukazujú na to, že 



waldorfské škôlky a školy môžu mať určité črty sekty a negatívne tak ovplyvňujú 
vnímanie a psychiku detí. Okrem toho niektorým prekáža, že deti z waldorfských škôl 
sa učia pomalšie.  

Zástancovia to však vidia ako výhodu – proces učenia je odlišný, prispôsobený veku 
a vývojovému štádiu dieťatka, pričom však o nič dôležité neprichádza, len sa určité 
veci naučí o niečo neskôr.  
 

Dalo by sa však povedať, že tak ako všade, aj pri waldorfských škôlkach závisí 
veľa od samotného personálu.  

Vždy je to totiž o ľuďoch – aj v klasických štátnych či súkromných škôlkach.  

  

Rodičia, ktorí premýšľajú nad možnosťou umiestniť svoje dieťatko do waldorfskej 
škôlky prípadne školy, by si určite mali dopredu zariadenie prezrieť, stretnúť sa 
s personálom a rovnako tiež „naštudovať“ základné princípy waldorfskej pedagogiky 
a oboznámiť sa s fungovaním konkrétnej waldorfskej škôlky či školy.  

Sú rodičia, ktorí vidia vo waldorfskej škôlke ideálne prostredie pre svoje dieťatko a sú 
vďační za takúto alternatívu oproti klasickej škôlke. A na druhej strane sú rodičia, 
ktorí nemajú z takejto škôlky dobrý pocit, či už na základe vlastnej skúsenosti alebo 
z rôznych informácií (z tlače alebo iných médií, prípadne od známych a podobne). 
Dôležité je urobiť si však vlastný názor a obraz o tomto pedagogickom systéme 
a nespoliehať sa na „počuté“.  

Každopádne, na Slovensku máme len niekoľko predškolských a školských 
zariadení waldorfského typu, takže s ich dostupnosťou je to zatiaľ pomerne 
biedne. Ktovie, čo v tomto smere prinesie čas... 
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