
Informace o škole dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. 
 
1. Název:  Střední škola – Waldorfské lyceum 
 
2. Důvod a způsob založení:  
Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování vzdělání ve vzdělávacích programech 
v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Škola pracuje 
podle učebních dokumentů studijního oboru 78-42-M/06 Kombinované lyceum. 
Škola byla zřízena jako příspěvková organizace k datu 1. 9. 2005 na dobu neurčitou. Zřizovatelem 
školy je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2. 
 
3. Organizační struktura: 
V čele školy jako právního subjektu stojí statutární zástupce - ředitel školy, který odpovídá za 
plnění úkolů organizace. 
Ředitel školy jmenuje zástupce ředitele, výchovného poradce, metodika informačních a 
komunikačních technologií a metodika prevence sociálně – patologických jevů. 
Ředitelem školy je zřízeno kolegium (pedagogická rada) jako poradní orgán ředitele. Schází se 
každý týden. Uplatňuje se zde princip týmové spolupráce, podílu na rozhodování o chodu školy a 
sdílené odpovědnosti. Kolegium má právo vyjadřovat se k rozvojovým programům školy, 
základním dokumentům pedagogického charakteru, ke změnám v personálním obsazení školy, 
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 
žáků. 
Hospodářka školy řídí činnost provozních pracovníků (uklízeček a školníka). 
 
4. Kontakty: 
Střední škola – Waldorfské lyceum 
Křejpského 1501/12, Praha 4 – Opatov, 149 00 
 

Úřední hodiny kanceláře školy: 7:45 – 14:00 nebo po telefonické domluvě 
 

Telefony: kancelář školy 272 770 378,  ředitel 777 694 019, zástupce ředitele 774 135 798, 
sborovna 272 770 378 
 

web: www.wlyceum.cz e-podatelna: info@wlyceum.cz           datová schránka: vh39ttv 
 
5. Případné platby lze poukázat na č.ú: 2007400006/6000 
 
6. IČ: 71219293 
 
7. DIČ: CZ-71219293 
 
8. Dokumenty: 
Koncepční dokumenty (k nahlédnutí v kanceláři školy): 
   Koncepce rozvoje školy 2013 - 2016 
   Roční plán práce školy 2015 – 2016 
   Školní vzdělávací program Waldorfské lyceum 
 
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 (v tisících Kč): 
Osobní náklady  6443    
Učební pomůcky      55   
Vybavení školy      63   
Materiál     319   
Opravy a údržba      94 
Cestovné       41   
Energie     458   

http://www.wlyceum.cz/
mailto:info@wlyceum.cz


Služby      759   
Ostatní     439   
 
Aktuální rozpočet pro rok 2016 (v tisících Kč): 
Osobní náklady  5846    
ONIV provozní  1683   
 
9. Žádosti o informace: 
Žádost o informace lze podat v kanceláři školy každý pracovní den po celou dobu provozu 
kanceláře školy, a to v písemné i ústní formě.  
 
10. Příjem žádostí a dalších podání: 
V kanceláři školy lze podat žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožadování, nebo obdržet 
rozhodnutí o právech a povinnostech osob. 
 
11. Opravné prostředky: 
Proti rozhodnutí o neposkytnutí informace nebo proti rozhodnutí o právech a povinnostech osob lze 
podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení u ředitele Střední školy – Waldorfského 
lycea, Praha 4, Křejpského 1501, a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města 
Prahy, odbor školství a mládeže, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.  
 
12. Formuláře: škola nepoužívá žádné vlastní vytvořené formuláře 
 
13. Popisy postupů: 
Žádost o informace je možno podat písemně nebo ústně. Ústní žádost lze vyřídit ústně jen s 
výslovným souhlasem žadatele. Škola poskytne požadovanou informaci do 15 dnů. Odmítne-li 
škola poskytnout informaci, zašle žadateli do 15 dnů písemné zdůvodnění.  
Sazebník úhrad za poskytování informací – 10,- Kč/stránka A4 

Stížnost je možno podat písemně nebo ústně. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit neprodleně, se 
sepíše záznam. Pro stížnosti, které není potřeba prošetřovat na místě, se stanovuje termín vyřízení 
do 10 dnů ode dne doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů od doručení, musí být vyřízeny 
do 30 dnů. Stížnost, jejíž vyřízení náleží do působnosti jiné organizace, jí musí být postoupena do 5 
dnů. Stížnosti se evidují ve zvláštním sešitě. 
 
14. Nejdůležitější používané předpisy: 
Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  
Zákon č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících) 
Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád) 
Vyhláška č. 13/2005 Sb. (o středním vzdělávání) 
Vyhláška č. 671/2004 Sb. (organizace přijímacího řízení) 
Vyhláška č. 177/2009 Sb. (ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitou) 
 
Vydané předpisy:  
Školní řád (viz http://www.wlyceum.cz/web/studium/skolni-rad/) 
Postup při vyřizování stížností a při vyřizování žádostí o informace 
(http://www.wlyceum.cz/web/soubory/15-stiznosti-a-poskyt-informaci.pdf) 
 
15. Úhrady za poskytování informací: 10,- Kč/stránka A4 
 
16. Licenční smlouvy: nemáme 
 
17. Výroční zprávy: viz http://www.wlyceum.cz/web/o-nas/rozvoj-waldorfske-lyceum/ 
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