
Vážení rodiče, milí žáci, 

chtěla bych vás informovat o současné situaci v naší škole, poděkovat za nabízenou pomoc 

a požádat vás o další součinnost. 

Od dnešního dne máme ve škole tři nové žáky z Waldorfské školy Sofia z Kyjeva.  

Jedná se o dvě rodiny, maminky s dětmi.  

V první rodině jsou tři chlapci, 5, 12 a 16 let. Jejich maminka má zkušenosti s prací v bance 

a pojišťovně, ráda by pracovala a hledá jakoukoli práci, kterou by zvládala vedle péče o rodinu. 

V současné chvíli jsou všichni ubytováni společně, v soukromí. 

Chlapec, který je v 6.třídě, pojede příští týden společně se spolužáky na hory. Škola může poskytnout 

lyžařské vybavení, ale chybí mu oblečení (oteplovačky, náhradní zimní boty, kombinéza, bunda, 

rukavice, oblečení na běžky). Naše představa je, že tyto věci by mu byly pouze zapůjčeny, 

po skončení pobytu je nebude potřebovat; velikost oblečení 152-158 cm, velikost bot 38-39. 

V druhé rodině je maminka se dvěma dětmi, synem a dcerou a s nimi přijela i kamarádka starší dcery. 

Chlapec nastoupil do 10. třídy, dívky jsou již plnoleté a mají ukončené středoškolské vzdělání. 

Maminka má zkušenosti s vedením firmy, podnikala v realitách. Její dcera jí ve firmě pomáhala, druhá 

dívka pracovala v Mac Donaldu na pozici organizačního pracovníka. Všechny tři by chtěly pracovat, 

netrvají na oboru, jsou připravené vykonávat manuální práci i dojíždět. V současné chvíli jsou všichni 

ubytováni společně, v soukromí. 

Někteří z vás již nabídli a realizovali konkrétní pomoc těmto rodinám. Velice za to děkujeme. 

Škola jim poskytla základní školní vybavení. Děti byly přijaty ke vzdělávání a zařazeny do tříd dle věku. 

Naše další společná pomoc těmto rodinám, i dalším, které jsou na cestě, by mohla vypadat takto: 

• nabídka zaměstnání pro dospělé  

• úhrada stravování pro školáky (prozatím 3 děti) 

• výbava na lyžařský pobyt pro žáka 6.třídy 

• finanční pomoc na úhradu nezbytných výdajů rodinám a dětem z Ukrajiny, které jsou u nás 

ve škole (na účet Spolku 115-403460247/0100; zpráva pro příjemce: UKRAJINA, lze vystavit 

potvrzení o darování)  

V případě, že budete mít konkrétní dotaz či nabídku pomoci, kontaktujte nás:  

Lenka Břenková 732 516 572; lenka.brenkova@waldorf.semily.cz;  

v kopii pro: petra.musilova@waldorf.semily.cz 

 

DĚKUJEME ! 

za kolegium školy Lenka Břenková a Petra Musilová 

Semily 14. 3. 2022 
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