
O nás
Janíček, o.p.s. je sdružení rodičů z  Tábora a  okolí, kteří svým 
dětem chtějí nabídnout alternativní formu vzdělávání s  úctou 
k přírodě a tradicím.  Již od r. 2010 sdružení pořádá projekty 
a aktivity zaměřené na zavádění waldorfské a léčebné pedago-
giky, sociální a umělecké terapie do mateřských center, mateř-
ských i základních škol prostřednictvím jednorázových i pravidel-
ných aktivit. Cílovou skupinou jsou zejména rodiny s dětmi, mladé 
bezdětné rodiny i odborní pedagogičtí a sociální pracovníci.

Waldorfská pedagogika
Mezi přednosti waldorfské pedagogiky, pro které ji rodiče vyhle-
dávají, patří ucelený pohled na dítě a jeho vývoj. Neza-
měřuje se pouze na rozvoj intelektu, ale jde o výchovu podpo-
rující harmonický a  všestranný rozvoj dítěte, jeho vůle, cítění 
a myšlení. Cílem je vychovávat děti tak, aby byly připraveny pro 
život v  naší rozmanité společnosti, aby v  dospělosti dokázaly 
dělat svobodná a  odpovědná rozhodnutí za sebe sama a  žít 
s  respektem k ostatním a životnímu prostředí. V  rámci výuky 
waldorfská pedagogika podporuje rovnou měrou vedle intelektu 
tvořivost, zdravé sebevědomí a odpovědnost.

„Láska 
    nevládne,

Dětský klub
Janíček

Poradenství při problémech s dětmi
Rodičům, kteří se dostanou do obtížných výchovných situací 
v  rodině, při rozpadu manželství, při nemoci, při problémech 
ve škole nabízíme odborné poradenství PhDr. Anežky Janátové. 
Snažíme se pokud možno přesně zjistit, v čem problém spočívá, 
a nabídnout pro jednotlivý případ zcela konkrétní možnost pomoci.

Kontakt
Janíček, o.p.s. / Klokotská 116, 390 01  Tábor

Bc. Adéla Slachová / vedoucí pedagog
tel.: 777 093 211

e-mail: adelaslachova@seznam.cz
Valérie Procházková / ředitel, poradna

tel.: 737 862 984

Více informací naleznete na stránkách

www.janicekops.cz
láska tvoří.”

(J. W. von Goethe)



Dětský klub
Dětský klub Janíček najdete v  samém srdci Starého města 
Tábora v Klokotské ulici. Chceme, aby se u nás děti cítily jako 
doma, a tak vše vytváříme s láskou a úctou k dětskému světu 
plnému fantazie. Naše třída je věkově smíšená. Děti se tak 
učí navzájem si pomáhat a respektovat vzájemné rozdíly. Vol-
nou hru a prosociální učení upřednostňujeme před soutě-
živostí. Výtvarné a  tvořivé činnosti zaměřujeme především na 
proces, ne na výsledek či učení konkrétních postupů. K tvorbě 
používáme přírodní materiály jako včelí vosk, papír, vlnu 
atd. Usilujeme tak o široký a harmonický rozvoj smyslů. Malu-
jeme akvarelem a také si například pečeme svůj vlastní chléb.

svými starodávnými příběhy množství obrazů a lidských činů 
vhodných k nápodobě. Prožitek rytmu roku, který se každo-
ročně opakuje, dává dítěti pocit bezpečí a jistoty.

Tvořivá dílna
Jednou týdně pořádáme dílnu pro rodiče s dětmi, zamě-
řenou především na rukodělnou činnost, jako je práce s ovčí 
vlnou, skládání z papíru, modelování z včelího vosku, pletení, 
háčkování, vyrábění hraček. Při tvorbě rádi využíváme různé 
výtvarné techniky. Pro děti máme vždy přichystaná říkadla, 
písničky a hry v souladu s rytmem roku, čímž se záro-
veň připravujeme na roční slavnosti. Dílna probíhá každý 
čtvrtek od 9 do 12:30 hodin v prostorách dětského klubu. 

Přednášková činnost 
Pro veřejnost pravidelně připravujeme nejrůznější akce, 
výstavy, přednášky a kurzy. Naším cílem je poskytnout Vám 
více informací o waldorfské a léčebné pedagogice a umožnit 
Vám zažít něco z rukodělných a uměleckých činností, které 
velmi často v našem běžném životě chybí. Aktuální program 
naleznete na našich stránkách.

Hračky volíme takové, 
aby dokázaly v dětech 
rozvíjet představivost 
a umožňovaly jim pro-
jevit se tvůrčím způ-
sobem. Nedílnou sou-
částí jsou přírodniny, dřevěné kostky, mušle, kamínky, hedvábné 
šátky či hračky ručně šité.
Strava je vegetariánská a opírá se o zásady racionální výživy.
Klub je otevřen tři dny v týdnu (pondělí až středa) vždy 
od 7:30 do 16:30 hodin.
Jeden den v týdnu (úterý) trávíme celé dopoledne v pří-
rodě. Děti zažívají dobrodružství v lese, učí se překonávat pře-
kážky i sebe sama.
Rytmus dne je uspořádán tak, aby se střídaly fáze řízených 
činností s odpočinkem. 

Slavnosti
V našem dětském klubu vedeme děti ke schopnosti pozorovat 
a vnímat zákonitosti přírody a plynutí času na základě prožitku 
lidových tradic, zvyků a rituálů. Dětem dávají zvyky a tradice se 


