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KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 
2013 - 2016 

 
 

VÝCHODISKA KONCEPCE 
Vzdělávací systémy v Evropě i ve světě přecházejí na koncept celoživotního vzdělávání, 
pracovní flexibility a rekvalifikací. K tomu je potřeba poskytnout studentům široký 
vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci a celostní osobnostní rozvoj. Východiskem 
změn ve vzdělávání je zejména koncept čtyř pilířů vzdělávání (učit se poznávat, učit se jednat, 
učit se být, učit se žít společně), formulovaného Mezinárodní komisí UNESCO Vzdělávání 
pro 21. století (Delors, J. et al.: Učení je skryté bohatství. Praha, UIV 1997, str. 125). Tento 
koncept je i základem pro Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání.   
Pro plánování rozvoje školy je také důležitý soulad s Dlouhodobými záměry vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy v ČR (DZ ČR) a v hlavním městě Praze (DZ HMP).  
Pro ČR je DZ sice zpracován na léta 2011-2015, ale jeho závěry a záměry jsou vzhledem ke 
změnám ve vedení ministerstva už v mnohém překonány a v podstatě neplatí. Orientovali 
jsme se tedy spíše na aktuální Strategii 2020, vytvářenou ministerstvem školství a také na 
kampaň Česko mluví o vzdělávání, kterou v první polovině roku 2013 pořádal EDUin ve 
spolupráci se SKAV, ve kterém se ředitel školy aktivně angažuje. Závěry z obou těchto 
veřejných diskuzí potvrzují, že pedagogická koncepce Waldorfského lycea jde správným 
směrem a odpovídá jak moderním trendům vzdělávání ve světě, tak i současným trendům 
rozvoje vzdělávání v ČR. Základním principem dalších připravovaných strategií a 
dlouhodobých záměrů se stává vzdělání orientované na žáka, směřující k nejvyššímu 
možnému využití jeho potenciálu pro další rozvoj. To plně odpovídá pojetí waldorfské 
pedagogiky, a v této oblasti už jsme nasbírali už řadu zkušeností a výsledků.  
Pro Prahu platí Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města 
Prahy 2012 – 2016. Zde je nastolený směr rozvoje Waldorfského lycea v souladu s většinou 
rozvojových priorit: 
- zkvalitnění výuky informační gramotnosti 
- zkvalitnění výuky cizích jazyků 
- mezinárodní spolupráce škol 
- vytváření podmínek pro osobnostní rozvoj žáků 
- inovace školních vzdělávacích programů 
- spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery 
- zvyšování a prohlubování kvalifikace učitelů 
- vybavení škol 

 
 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Střední škola – Waldorfské lyceum je nově vzniklou školou, která pracuje v souladu 
s moderními trendy rozvoje vzdělávání. Jejím cílem je praktická realizace výše uvedených 
čtyř pilířů Vzdělávání pro 21.století, a to při využití dlouholetých zkušeností waldorfské 
pedagogiky s takto celostně pojatým vzděláváním.  
Celkově je studium koncipováno tak, aby se student: 
     učil poznávat - osvojil si nástroje poznávání světa, pochopil jeho zákonitosti a rozvinul   
                             vlastní „živé“ myšlení 
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     učil jednat - byl schopen tvořivým způsobem zasahovat do svého prostředí, měl vůli   
                         k zodpovědnosti 
     učil žít společně - byl schopen komunikovat a spolupracovat s ostatními a podílet se  
                                  tak na různých lidských činnostech 
     učil být - dokázal utvářet vlastní osobnost, najít svou individuální cestu životem 
Specifikem školy je zejména celostní pojetí vzdělávání spojující teoretické, umělecké, 
praktické a sociální aspekty. Součástí programu jsou i základy odborného vzdělání podle 
zvolené specializace, které plní průpravnou funkci k předpokládanému vysokoškolskému 
nebo vyššímu odbornému studiu. 
 
 

PLÁNOVANÝ ROZVOJ ŠKOLY 
 

1) VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 
a) RVP Kombinované lyceum 
Východiska 
Podařilo se prosadit zřízení samostatného oboru vzdělávání Kombinované lyceum a připravit 
pro něj samostatné RVP. Garant tvorby Rámcových vzdělávacích programů, kterým je pro 
střední odborné školy Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV), však měl řadu 
požadavků, kterým jsme se museli při tvorbě RVP přizpůsobit. Výsledná podoba RVP tedy 
rozhodně není ideální, a do určité míry problematizuje realizaci celostního pojetí vzdělávání 
metodami a prostředky waldorfské pedagogiky. 
 
Koncepční záměry 
Stávající situace na MŠMT není příznivá k prosazování změn v Rámcových vzdělávacích 
programech. Přesto se však o to pokusíme. Ve školním roce 2013/14 doběhne realizace ŠVP 
na základě RVP Kombinované lyceum do závěrečného ročníku studia, můžeme tedy 
poskytnout kompletní zkušenosti z praktické realizace programu.  
V průběhu školního roku 2013/14 zpracujeme návrh na úpravy RVP Kombinované lyceum za 
naši školu. Ten předložíme ostravskému a semilskému waldorfskému lyceu. Společný návrh 
změn v RVP Kombinované lyceum pak předložíme na MŠMT. 
 
a) ŠVP Waldorfské lyceum 
Východiska 
Školní vzdělávací program byl zaváděn od 1.9.2010 počínaje prvním ročníkem, jeho realizace 
ve čtvrtém (závěrečném) ročníku studia tedy proběhne ve  školním roce 2013/14. Na základě 
zkušeností a nových inspirací je průběžně upravován. 
 
Koncepční záměry 
Počítáme s tím, že ŠVP Waldorfské lyceum bude průběžně pozměňován a upravován podle 
zkušeností získávaných při jeho realizaci, případně kvůli začleňování nových prvků do výuky. 
Proto bude vždy před koncem školního roku uskutečněno dvoudenní koncepční zasedání se 
všemi učiteli, na kterém bude udělán podrobný rozbor realizace školního vzdělávacího 
programu v uplynulém školním roce. Získané poznatky a zkušenosti budou v případě potřeby 
zapracovány do ŠVP formou změn či dodatků. 
Na konci každého školního roku zpracuje každý učitel komentář k realizaci ŠVP za uplynulý 
školní rok, ve kterém zhodnotí, zda se mu podařilo vše realizovat, popř. co musí doplnit 
v příštím školním roce. 
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2) VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCESY 
Východiska 
Vyučování je založeno především na koncentrované výuce v epochách (projektech), která 
umožňuje probrat látku mnohem intenzivněji, ponořit se do tématu, prožívat ho po určitou 
dobu a pochopit tak lépe jeho podstatu a souvislosti. Velký důraz je kladen na integraci 
jednotlivých předmětů, a také na provázanost teoretické výuky s uměleckými (tvůrčími) a 
praktickými aspekty poznávané a prožívané skutečnosti. Důležitým východiskem je i 
systematická práce na rozvíjení samostatného myšlení a úsudku žáků (viz. přiložená tabulka 
Stupně vytváření samostatného úsudku). 
Zavedli jsme rovněž program na systematickou podporu práce s textem a informacemi. Jeho 
podstatou jsou mezipředmětové projekty, cílem je postupně a systematicky rozvíjet 
schopnosti práce s textem a informacemi průběžné v rámci studia od 1. do 4. ročníku. 
U některých témat ověřujeme společnou výuku dvou učitelů, např. moderní umění (hudební 
výchova + dějiny umění) starověké civilizace (český jazyk + dějepis). 
Výrazným prvkem vzdělávání, který se velmi osvědčil, jsou 1 – 2 týdenní praktika. 
Zavedli jsme školní intranet, který slouží k předávání informací a studijních podkladů žákům. 
Pro podporu samostatné práce mají žáci možnost využívat učebnu informatiky a školní 
knihovnu po celou dobu provozu školy. 
Důležitou součástí výuky je i vytváření příznivého klimatu školy a včasná diagnostika 
jakýchkoliv výukových či jiných obtíží žáků. K tomu jsou důležitým prostředkem 
každotýdenní pedagogické konference, a také podpůrný systém individuálních rozhovorů 
s žáky. 
Pro zkvalitnění výukového procesu se velmi osvědčila mentorská pomoc (koučink) zkušených 
učitelů ze zahraničních waldorfských škol, kteří hospitují ve výuce a probírají s učiteli a 
vedením školy kvalitu výuky a náměty na její zlepšení. Nově získaný projekt z prostředků 
ESF bohužel už tuto aktivitu nepodporuje (byla při schvalování vyškrtnuta), proto musí být 
omezena. 
 
Koncepční záměry 
Při každotýdenních pedagogických konferencích pokračovat v dosavadní struktuře rozdělení 
na část pedagogickou, organizační a koncepční. V pedagogické části probírat jednotlivé 
studenty či třídy, hodnocení a plánování výuky, v organizační části předávat potřebné 
informace, koordinovat činnosti a aktivity školy, v koncepční části reflektovat naplňování 
záměrů a cílů školy v oblasti tematické a metodické (zprávy o proběhlých či plánovaných 
epochách, struktura vyučování, nově zaváděné prvky do výuky apod.). 
Pokračovat v programu pro systematickou podporu práce s textem a informacemi a 
v ověřování společné výuky učitelů u některých témat. 
Pokračovat v dalším rozvoji praktik, zejména sociálního a profesního, získávat další vhodné 
instituce ke spolupráci na jejich realizaci. 
Dále rozvíjet školní intranet, ověřit možnosti jeho napojení na sociální sítě. 
Pokračovat v systému individuálních rozhovorů se žáky. Využít ho i pro podporu 
talentovaných a problematických žáků. 
Zajistit finance pro další mentorskou pomoc zkušených waldorfských učitelů ze zahraničí ve 
spolupráci.  
Před koncem školního roku vždy udělat jedno či vícedenní společný rozbor uplynulého 
školního roku ve všech oblastech činnosti, poznatků z těchto rozborů využít při plánování 
dalšího školního roku. 
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Stupně vytváření samostatného úsudku 

 
 
 
 
 

  

1. ročník 

 

2. ročník 

 

3. ročník 

 

4.ročník 

 
 
 
 
 
 

 

                          teoretický úsudek oduševnělý úsudek individualizovaný 
úsudek praktický úsudek 

ZÁKLADNÍ 
TÉMATA 

příčiny věcí a jevů 

vnější zákonitosti 

záměrnost jednání 

vnitřní zákonitosti 

způsob myšlení 

světonázorové otázky 

realizace vlastních cílů 

zapojení do současného 
světa 

HLAVNÍ 
OTÁZKY 

Co je příčinou? 

Jaké musí nastat 
podmínky? 

Jaké je možné nalézt 
společné zákonitosti? 

Dokážeme předpovědět 
výsledek? 

Co bylo impulsem? 

Proč jsou věci zrovna 
takové? 

Proč události probíhaly 
právě tímto způsobem? 

Jaké jsou záměry 
lidského jednání? 

Co je motivem vývoje, 
smyslem života? 

Jakými způsoby se lze 
dívat na svět a který 
způsob pohledu je 
přiměřený? 

Jak se uskutečňují ideje? 

 

Jak se zapojit do života? 

Kde mohu použít své 
schopnosti a dovednost? 

Mohu já jako jednotlivec 
nějak ovlivnit věci ve 
světě? 

Za co se dokážu postavit? 

 

NA ČEM 
PRACUJEME 

porovnávání  

chápání důsledků 
z příčin a podmínek  

symetrie, polarity 

kompozice, forma 

hledání zákonitostí 
v jevech, které může 
myšlení přezkoumat 

mechanické, 
konstrukční, či 
vývojové principy 

přesnost v jednání 

objektivita, jasnost v 
myšlení 

hledání vlastního 
postoje, počátek 
individuální 
samostatnosti (a 
zodpovědnosti) 

analýza 

chápání procesů  

myšlení nekonečna 

abstraktní myšlení, 
obrazné pojmy 

věci, které nevidíme, ale 
můžeme si je představit  

cyklické pojetí času 

utváření prostředí 
člověkem 

lidské vztahy, sociální 
zákonitosti 

nahlédnutí dovnitř, 
niternost 

subjektivita 

rozvoj empatie, vcítění 
se 

život jako cesta 

 

syntéza  

chápání celků 

souhrnné přehledy  

procesy přeměny 

sledovat budoucnost 
v dnešním stavu věcí 

vnímat ideu ve 
skutečnosti 

hledání světonázoru a 
stylu myšlení 

vlastní stanovisko 

pochopitelnost světa  

zodpovědnost jednotlivce 
za společenství 

spolupráce na dosažení 
cíle 

reflexe skutečnosti 

chápání svého místa ve 
společnosti 

kladení si vlastních cílů 

cílené jednání 

samostatná vůle 

sebeprezentace 

nasměrování profesního 
zaměření 

situace ve světě a má 
osobní budoucnost v něm  

otevřenost k tomu, co 
přináší život 

ochota přijmout 
zodpovědnost 

VĚCI JSOU spočitatelné myslitelné poznatelné vykonatelné 



 - 5 - 

3)  PRACOVNÍCI  ŠKOLY 
Východiska 
Většina učitelů pracuje vzhledem k malé velikosti školy pouze na částečné pracovní úvazky. 
Jen někteří učitelé absolvovali systematické vzdělávání ve waldorfské pedagogice. Proto jsme 
v letech 2010 – 2013 realizovali tříletý víkendový seminář waldorfské pedagogiky pro střední 
školy, který absolvovalo několik našich učitelů. Vzdělávání učitelů bylo podpořeno i poměrně 
masivní mentorskou pomocí zkušených učitelů ze zahraničních waldorfských škol. Další 
vzdělávání v metodice waldorfské pedagogiky probíhá také na pravidelných pedagogických 
konferencích, zejména v koncepčních částech konference. Učitelé jsou vysíláni také na 
vzdělávací semináře do zahraničí (zejména do Kasselu v Německu). 
Zavedli jsme rovněž systém vzájemného doprovázení učitelů (hospitace, rozbory výuky, 
příprava vyučování). 
Někteří učitelé nesplňují příslušné požadavky na pedagogickou kvalifikaci, v uplynulém 
období část z nich absolvovala či nastoupila na doplňkové pedagogické studium. 
 
Koncepční záměry 
Dbát na začlenění metodické práce do programu každotýdenních pedagogických konferencí. 
Zajistit finance na další pomoc zkušených waldorfských učitelů ze zahraničí formou koučinku 
(hospitace ve vyučování, následné rozbory a podíl na přípravě vyučování na další den, 
opětovné rozbory a přípravy). 
Pokračovat v rozvoji systému vzájemného doprovázení učitelů. 
Vytvářet podmínky pro doplnění pedagogické kvalifikace u některých učitelů. 
V rámci plánu DVPP zohledňovat aktuální potřeby vzdělávání jednotlivých učitelů. 
Ve školním roce 2013-14 zahájit tříletý seminář pro výuku cizích jazyků na waldorfské škole. 
Stabilizovat pedagogický sbor zejména: 

- nabídkou dalšího vzdělávání a možnosti zahraničních stáží 
- podílem na řízení a dalším vývoji v prostředí alternativní školy 

 
 
4) ŘÍZENÍ ŠKOLY 
Východiska 
Waldorfská pedagogika klade velký důraz na vysoký podíl učitelů při správě školy a sdílení 
zodpovědnosti (z žáků mohou svobodné, samostatné a zodpovědné osobnosti vychovat jen 
učitelé podobných kvalit). Toto spolupodílení se na životě a rozvoji školy se děje zejména 
prostřednictvím pravidelných každotýdenních pedagogických konferencí. 
Dalším prvkem podílu učitelů na správě školy je vypracovaný systém delegování pravomocí a 
odpovědnosti za plnění některých úkolů.  
Škola se postupně rozvíjí, se získáváním zkušeností a rozvojem potřeb je nutno dále rozvíjet a 
postupně nastavovat a propracovávat organizační postupy ve vnitřních předpisech, a také 
informační a komunikační systém školy. 
Poskytování informací a komunikace mezi pracovníky školy je realizována zejména na 
pravidelných pedagogických konferencích a prostřednictvím nástěnek ve sborovně. 
Informační a komunikační systém školy pro učitele je podpořen e-mailovou komunikací, 
všechny potřebné informace, pravidla a zápisy jsou na sdíleném disku v rámci školní 
počítačové sítě. 
Pomocí nastavení softwaru byl realizován vzdálený přístup ke školním počítačům (z domova 
či z jakéhokoliv jiného externího počítače), aby měl každý učitel možnost v případě potřeby 
přístup ke všem sdíleným informacím. 
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Koncepční záměry 
V organizační části každotýdenní pedagogické konference klást důraz na spolupodílení se 
všech učitelů na provozu a dalším rozvoji školy. 
Každý rok zpracovávat materiál jasně definující rozdělení odpovědností a pravomocí 
jednotlivých pracovníků školy. 
Průběžně inovovat vnitřní předpisy školy podle získaných zkušeností a potřeb. 
Udržovat a doplňovat informace na sdíleném disku pro učitele v rámci školní počítačové sítě. 
Klást důraz na další rozvoj a využívání školního intranetu. 
Před koncem školního roku vždy udělat dvoudenní společný rozbor uplynulého školního roku 
ve všech oblastech činnosti, poznatků z těchto rozborů využít při plánování dalšího školního 
roku. 
 
 
5) KLIMA ŠKOLY 
Východiska 
Tvůrčí atmosféra, kterou nastoluje waldorfská pedagogika a spoluvytváří učitelé se studenty, 
vyučování v souladu s vývojovými potřebami studentů a kolegiální spolupráce učitelů - to vše 
vytváří velmi dobré předpoklady pro nastolení žádoucího klimatu školy.  
Tyto faktory ještě podporujeme dalšími prvky pro zlepšování klimatu školy: 
- každotýdenní třídnické hodiny, na nichž je vedle organizačních věcí také prováděna zpětná 
vazba průběhu vyučování, způsobu práce žáků a učitelů, a diskutovány potřeby postupně se 
rozvíjející školy. Žákům je zdůrazňováno jejich spolupodílnictví na utváření školy, např. si 
vymalovali učebny podle vlastních návrhů, spolu s některými učiteli vytvořili návrh 
rekonstrukce zahrady a postupně ho zrealizovali, zhotovili lavičky na zahradu, stojany na 
malování či modelování apod,. 
K vytváření atmosféry spolupráce mezi učiteli a spolupodílnictví na běhu školy a rozvoji žáků 
velmi přispívají každotýdenní pedagogické konference. 
Příznivé klima školy také podporují jak každotýdenní konzultační hodiny jednotlivých 
učitelů, tak i systém individuálních rozhovorů s žáky. 
Proběhlo i několik pokusů k ustavení Studentské rady, žádný však studenti nedotáhli do déle 
fungující podoby. Na základě těchto pokusů a diskuzí o formách práce byl vypracován 
materiál shrnující základní principy (Spolupráce, Spolupodílení se, Spoluzodpovědnost a 
Společné utváření školy) a možné organizační formy spolupráce. 
 
Koncepční záměry 
Dále podporovat klima otevřené komunikace, důvěry a respektu mezi učiteli a žáky.  
Dbát na pravidelné konzultační hodiny každého vyučujícího pro žáky, popř. i pro jejich 
rodiče. 
Pokračovat v realizaci systému individuálních rozhovorů se žáky 
Pečovat o vzájemnou informovanost učitelů o dění ve třídách a ve škole při každotýdenních 
pedagogických konferencích.  
Vytvářet jasná pravidla při řešení problémů a vtělovat je do vnitřních předpisů školy. 
Pokračovat v zapojování žáků do utváření školy, a to jak při vytváření pravidel 
(diskutovaných na třídnických hodinách), tak při vytváření estetického prostředí školy. 
Podpořit vytvoření Studentské rady, pokud takováto aktivita od studentů vzejde. 
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6)  PROSTORY A MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ 
Východiska 
Škola sídlí v samostatném pavilonu v areálu ZŠ a SŠ waldorfské, a využívá rovněž některé 
její odborné učebny (dřevodílnu a eurytmický sál). Dále škola využívá hřiště a tělocvičnu 
sousedního Gymnazia Opatov. V jídelně gymnázia Opatov se stravují žáci školy (učitelé se 
zde stravovat nemohou kvůli specifickému výkladu příslušného předpisu zodpovědnou 
pracovnicí magistrátu hl.m. Prahy). 
Ve vyhrazeném pavilonu škola využívá čtyři kmenové učebny, speciální učebnu pro cizí 
jazyky a výtvarnou výchovu, počítačovou učebnu a malou učebnu pro cizí jazyky a 
přírodovědná praktika. 
Omezené prostorové podmínky velmi limitují možnosti týdenního rozvrhu, který nemůže být 
sestavován optimálně k potřebám žáků i možnostem učitelů. Potíže jsou také se zajištěním 
prostor tělocvičny v Gymnaziu Opatov, pokud není možné rozvrhově zkoordinovat, obraceli 
jsme se i na sousední ZŠ a využívali jejich tělocvičnu.  
Neexistenci kabinetů a prostor pro úschovu materiálu a školních pomůcek jsme částečně 
vyřešili vybudováním dalších skříněk na chodbách a přebudováním jedné klecové šatnové 
kóje pro tyto účely.  
Učebny a související prostory jsou nově zrekonstruovány, v roce 2011 byly esteticky 
nevyhovující klecové šatny zbourány a byly pořízeny šatnové skříňky. 
V přírodovědné učebně byly pořízeny nové lavice a další vybavení vhodné pro provádění 
pokusů a praktik z chemie, biologie a fyziky, a také skříně pro uložení učebních pomůcek. 
Ve výklencích byly vybudovány úložné skříně pro pomůcky na tělesnou výchovu a eurytmii. 
Podařilo se získat sponzorskou podporu a byly instalovány venkovní žaluzie pro ochranu před 
nadměrným teplem (učebny orientovány na jih) ve všech učebnách. 
Učebna informatiky byla dovybavena potřebnými počítači a jejich komponenty. Bylo 
vybudováno vlastní vysokorychlostní připojení na internet pomocí wifi antény. Školní 
počítačová síť byla zcela přebudována a poskytuje nyní vysoký uživatelský komfort. 
 
Koncepční záměry 
Dovybavit sborovnu sporákem a nádobím, aby si učitelé mohli sami připravovat jídlo, 
podporovat společnou přípravu a konzumaci obědů pro posílení sociálních vztahů mezi 
učiteli. 
Pořídit ještě jeden prezentační stolek pro dataprojektor. 
Dohodnout se sousední školou (správce budovy) přebudování jednoho WC na WC a sprchu 
pro účastníky vzdělávacích seminářů. 
Usilovat o získání nové budovy pro rozšíření kapacity školy na dvě třídy v ročníku. 
 
 
7) VNĚJŠÍ VZTAHY 
Pro waldorfskou školu, která realizuje některé nezvyklé prvky pedagogické i řídící práce, je 
péče o vnější vztahy velmi důležitá. Jak k informování o své práci, tak k vytváření podmínek 
pro ni. 
 
a) Zřizovatel  
Východiska 
Vztah zřizovatele ke škole je velmi dobrý. Škola dosahuje velmi dobrých výsledků, zájem o 
přijetí do 1.ročníku se každoročně zvyšuje. Komunikace probíhá zejména na poradách 
ředitelů a prostřednictvím pověřeného referenta zřizovatele. 
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Koncepční záměry 
Dbát na velmi dobré plnění standardů řízení a správy školy směrem ke zřizovateli. 
Zástupce zřizovatele zvát na různé akce školy. 
Prostřednictvím Výročních zpráv co nejlépe informovat zřizovatele o profilu a činnosti školy. 
 
b) Školská rada 
Východiska 
Školská rada se schází dvakrát ročně, na svých zasedáních probírá řadu záležitostí týkajících 
se budování nové školy. Zástupci zřizovatele, rodičů i pedagogů pracují ve Školské radě 
aktivně a se zájmem. 
 
Koncepční záměry 
Členům Školské rady nabídnout mimořádná koncepční zasedání s učiteli, aby měli možnost 
se blíže seznámit s metodikou a přístupem školy a mohli se aktivněji podílet na jejím dalším 
rozvoji. 
 
c) Ostatní střední waldorfské školy v ČR 
Východiska 
V Ostravě a v Semilech existují další dvě střední školy, uplatňující vzdělávací program 
Waldorfské lyceum, které rovněž sbírají zkušenosti z postupné realizace tohoto modelu 
vzdělávání. Dobrá spolupráce funguje mezi řediteli těchto škol, jednotliví učitelé se však 
příliš neznají a nespolupracují. Tyto učitele jsme pravidelně zvali jak na námi pořádaný 
seminář, tak na pobyty zahraničních mentorů na naší škole, příliš však těchto možností 
nevyužívali.  
 
Koncepční záměry 
Nabídnout ostatním středním waldorfských školám v ČR tzv. Praktické metodické týdny 
(týdenní hospitace v epoše, společný rozbor a přípravu vyučování, zpracování plánu celé 
epochy a jejích metodických hledisek), realizované našimi učiteli. 
 
d) Veřejnost 
Východiska 
Informovanost o waldorfské pedagogice není příliš dobrá, dosud přetrvávají i některé mýty. 
Část veřejnosti se o waldorfskou pedagogiku zajímá, ale má málo informačních zdrojů.  
 
Koncepční záměry 
Přepracovat strukturu webových stránek, aby působila moderněji a akčněji. 
Zvát veřejnost prostřednictvím webových stránek na různé akce pořádané ve škole. 
Prezentovat školu na výstavě Schola Pragensis. 
 
e) Spolupráce s pedagogickými iniciativami 
Východiska 
V procesu probíhajících proměn vzdělávání v ČR je potřeba pracovat na utváření podmínek 
(zejména legislativních a programových), vhodných i pro realizaci waldorfské pedagogiky. 
Proto ředitel pracuje již řadu let ve Stále konferenci asociací ve vzdělávání (SKAV). 
 
Koncepční záměry 
Pokračovat ve spolupráci v rámci SKAV při utváření podmínek pro reformní pedagogiku. 
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f) Zahraničí 
Východiska 
Bohaté zastoupení waldorfských škol v Evropě i ve světě a obdobný základ jejich učebních 
plánů nabízí široké možnosti studentských a učitelských výměn a společných evropských 
projektů.  
V rámci mentorských pobytů a vzdělávacího semináře se nám podařilo navázat spolupráci 
s řadou zahraničních waldorfských škol. Další kontakty byly získány při výjezdech našich tříd 
do zahraničí, nebo při návštěvách tříd zahraničních waldorfských škol v Praze. 
Každým rokem se podařilo zajistit několik individuálních studentských stáží v zahraničních 
waldorfských školách. 
 
Koncepční záměry 
Pokračovat s rozšiřováním spolupráce se zahraničními waldorfskými školami – pobyty 
mentorů v Praze, stáže našich učitelů v zahraničí, výjezdy našich tříd do zahraničí, 
individuální studentské stáže. 
 
 
 
V Praze dne 1. 9. 2013  

     Ivan Smolka 
     ředitel školy 

 
 
Schváleno pedagogickou radou dne 20. 6. 2013 
Schváleno Školskou radou dne 17. 10. 2013 
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