
Vážení studenti, vážení rodiče,

Za krátkou dobu existence školy se podařilo vyvinout 

pedagogů, nastolit výjimečné klima školy, rozvinout spolu-

• 
vlastní myšlení, tvořivost, sociální schopnosti, vůli, 

• 

• PC učebnu/studovnu volně přístupnou během dne

•  

školách)

• výuku bez zvonění

• mladý profesorský sbor

• možnost výběru zaměření (přírodovědného nebo 
humanitního) až na konci 2. ročníku

• státní školu bez nutnosti platit školné
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Přijímací řízení

• Školní část – ústní pohovor, slohová práce
• Státní část – jednotný test z českého jazyka 

a matematiky

Dny otevřených dveří

• Vždy v prosinci a v lednu, blíže na webu školy.

Ráno (8.00–9.50) se můžete podívat na epochové 
vyučování, následuje informační schůzka na níž se 
dozvíte vše o studiu na naší škole a o přijímacím 
řízení. Po ní můžete navštívit další vyučování. 
Nebo můžete přijít jen na informační schůzku  
od 17 hodin.

MYSLÍME
Vytváříme vlastní úsudek, vedeme studenty k tomu, aby jen 
nepřebírali tradované teorie a myšlenkové modely, ale aby se 
učili aktivně myslet – řešit problémy, klást otázky, formulo-
vat hypotézy, zabývat se variantami.

Využíváme exemplární pojetí výuky. Nezahlcujeme studenty 
encyklopedickými přehledy, ale věnujeme se hlouběji 
vybraným jevům – fenoménům, na kterých je možno lépe 
pochopit podstatu věci.

Hlavní témata (český jazyk, matematiku, dějepis, fyziku, 
chemii, biologii, zeměpis, estetiku) učíme formou koncentro-
vaného vyučování, tzv. epoch. Epocha je souvislý dvouhodi-
nový blok na začátku každého dne, v němž se po dobu 2–4 
týdnů probírá jeden předmět. To umožňuje komplexní 
pojetí, zkoumání a hledání odpovědí, vnímání souvislostí 
a procesů.

Výuka neprobíhá jen v lavicích, myslet se učíme v různých 
prostředích a za pomoci různých metod.

TVOŘÍME
Propojujeme myšlenkové, umělecké i praktické poznávání 
světa, realizujeme trojrozměrné vzdělávání – hlavy, srdce 
i rukou. Vytváříme prostředí podporující tvořivost, iniciativu 
a aktivitu, schopnosti pro práci v týmu i vlastní osobitý 
přístup. V průběhu studia se střídají bloky malování, 
modelování, práce se dřevem, poezie, umělecké projektové 
týdny, pořádáme výstavy, koncerty a divadelní vystoupení.

KOMUNIKUJEME
Široká síť waldorfských škol ve světě a podobný základ 
jejich studijních programů umožňuje individuální stáže 
našich studentů i učitelů v zahraničí, výměnné pobyty tříd, 
společné projekty, a také studijní pobyty zahraničních 
studentů i učitelů na naší škole.

ZKOUMÁME
Věda pro nás není přejímáním informací, ale zkoumáním 
a objevováním. Vše může být prověřeno, zpochybněno, 
popř. znovu objeveno. Učíme se důkladně pozorovat, přesně 
popisovat, vyvozovat závěry, nacházet souvislosti, zákonitos-
ti, nebo i praktické aplikace. A to jak v běžném vyučování, 
tak v prakticích z biologie, z fyziky a z geometrie, na týden-
ním zeměměřičském praktiku, v ročníkových pracích, nebo 
na každoroční Konferenci mladých vědců Waldorfského 
lycea.

ZAPOJUJEME SE
Výuka neprobíhá jen ve škole, nejsme izolovaný ostrov, ale 
zapojujeme studenty i do světa kolem nás. Spolupracu-
jeme s různými ekologickými organizacemi, sociálními 
zařízeními, s organizací Člověk v tísni apod. Na sociálním 
praktiku studenti pomáhají v chráněných dílnách, speciál-
ních školách a domovech pro seniory. Při profesním 
praktiku studenti 4. ročníku pracují dva týdny v různých 
firmách, které si sami vybírají.


