
 
 

 

 
STŘEDNÍ ŠKOLA - WALDORFSKÉ LYCEUM 

KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 
 
 
 

    
 

    
 
 
 
 
 

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  
O  Č I N N O S T I  Š K O L Y  

2 0 1 2 / 2 0 1 3  
 
 
 

 



- 2 - 
 

I. Základní údaje o škole 
 
1.  Název školy:    Střední škola – Waldorfské lyceum 
 
2.  Ředitel:    Ing. Ivan Smolka, info@wlyceum.cz, 272 770 378, 777 694 019 
     Zástupce ředitele: Ing. Petr Jirout, info@wlyceum.cz, 272 770 378 
 
3.  Webové stránky školy:    www.wlyceum.cz 
 
4.  Cílová kapacita školy: 132 žáků  
 
5.  Obory vzdělání, které škola vyučuje: 
 

škola kód název oboru / vzdělávacího 
programu 

cílová 
kapacita 

oboru  
poznámka 

Střední škola – Waldorfské 
lyceum 78-42-M/004 Waldorfské lyceum 132 dobíhající 

Střední škola – Waldorfské 
lyceum 78-42-M/06 Kombinované lyceum 132  

 
6.  Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2011/2012  
     Nejsou 
 
7.  Místa poskytovaného vzdělávání     
     Křejpského 1501, 148 00 Praha 4 (vlastníkem je HMP) 
 
8.  Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy 

Škola sídlí v samostatném pavilonu v areálu ZŠ a SŠ waldorfské, a využívá rovněž některé 
její odborné učebny. Dále škola využívá hřiště a tělocvičnu sousedního Gymnazia Opatov, a 
tělocvičnu základní školy Mikulova. V jídelně gymnázia Opatov se stravují žáci školy 
(výběr ze 3 jídel, z toho jedno zeleninové).  
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. 
Vzhledem ke svému nedávnému vzniku má škola veškeré materiálně technické vybavení a 
pomůcky nově. Část vybavení mohla být pořízena i díky získání prostředků z projektů ESF 
a OPPA, na některé pomůcky jsme obdrželi finanční dary. Velmi dobrá je zvláště 
vybavenost pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů. 

 
9.  Školská rada 

Datum ustanovení  11. 12. 2012  
Seznam členů     za zřizovatele     Ludmila Štvánová       Petr Štěpánek 

            za učitele             Pavel Kraemer        Ondřej Ševčík 
            za rodiče              Tomáš Feřtek   
            za studenty          Veronika Populová 
     Předseda Školské rady: Tomáš Feřtek 

 
 

mailto:info@wlyceum.cz
mailto:lyceum@wspj.cz
http://www.wlyceum.cz/
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II. Pracovníci právnické osoby 
 

1.  Pedagogičtí pracovníci  
    a) počty osob podle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2012 

ře
di

te
l a

 z
ás

tu
pc

e 
ře

di
te

le
 

fy
zi

ck
é 

os
ob

y 
ce

lk
em

 

ře
di

te
l a

 z
ás

tu
pc

e 
ře

di
te

le
 

př
ep

oč
te

ní
 n

a 
pl

ně
 

za
m

ěs
tn

an
é 

in
te

rn
í u

či
te

lé
 

fy
zi

ck
é 

os
ob

y 
ce

lk
em

 

in
te

rn
í u

či
te

lé
 

př
ep

oč
te

ní
 n

a 
pl

ně
 

za
m

ěs
tn

an
é 

ex
te

rn
í u

či
te

lé
  

fy
zi

ck
é 

os
ob

y 
ce

lk
em

 

ex
te

rn
í u

či
te

lé
 

př
ep

oč
te

ní
 n

a 
pl

ně
 

za
m

ěs
tn

an
é 

pe
da

go
gi

čt
í p

ra
co

vn
íc

i 
fy

zi
ck

é 
os

ob
y 

ce
lk

em
 

pe
da

go
gi

čt
í p

ra
co

vn
íc

i 
př

ep
oč

te
ní

 n
a 

pl
ně

 
za

m
ěs

tn
an

é 
ce

lk
em

 

2 2 19 10,6 2 0,2 21 10,8 

 
    b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahaj. výkazu) 

počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

  kvalifikovaných 16 69 
  nekvalifikovaných 5 31 

 
c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet 
celkem ve 
fyzických 
osobách 

k 31.12.2012 

v tom podle věkových kategorií 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více let 

21 0 7 7 6 1 0 

 
    d) další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 počet zaměření počet 
účastníků vzdělávací instituce 

víkendové semináře 8  pedagogické 8 
Waldorfské lyceum ve 
spolupráci s Asociací 

waldorfských škol 
kurzy 6 malování 5 Asociace waldorfských škol 

zahraniční seminář 1 pedagogické 3 
Mezinárodní učitelský 

seminář v Kasselu 
v Německu 

týdenní metodická 
pomoc zahraničního 
waldorfského učitele 

2 metodické 18 Peter Guttenhöfer, Kassel 

zahraniční seminář 1 jazykové 1 Jazyková sekce Goetheana, 
Dornach, Švýcarsko 

doplňkové 
pedagogické studium 2 pedagogické 2 MUVS ČVUT Praha, PedF 

UK Praha 
jazyková výuka 
(projekt JATO II) 1 jazykové 1 ČVUT - MÚVS 

víkendové semináře 9 pedagogické 1 Waldorfský seminář 
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jazykové a metodické 
vzdělávání 

ped.pracovníků  
(výuka němčiny) 

1 jazykové 2 Seminar für 
Waldorfpedagogik, Berlin 

školení ke státní 
maturitě 8 maturita 4 CERMAT 

Týdenní prázdninový 
vzdělávací seminář 

waldorfské 
pedagogiky 

1 pedagogické 4 Asociace waldorfských škol 

 
 e)  jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 3 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 2 

rodilý mluvčí 0 

 
2.  Nepedagogičtí pracovníci školy 
      a) počty osob  

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

3 2 
 
       b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
   Ve školním roce 2012/2013 se nepedagogičtí pracovníci nezúčastňovali dalšího vzdělávání. 
 

 
 
 

III.  Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 
 
1.  Počty tříd/studijních skupin a počty žáků  

denní vzdělávání údaj ze zahaj. výkazu k 30. 9. 2012 

škola počet  tříd/skupin počet žáků 

SŚ – waldorfské lyceum 4 114 
 
     změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- vyloučeni ze školy:   1 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 4     z toho nebylo povoleno opakování:  1 
- přestoupili z jiné školy:  2 
- přestoupili na jinou školu:  2 
- přerušili vzdělávání   2 

 
2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele  

průměrný počet  
žáků na třídu / skupinu 

průměrný počet  
žáků na učitele 

28,5 10,46 
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3.  Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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počet žáků celkem 3 1 0 1 0 0 0 0 1 2 30 3 0 41 

z toho nově přijatí 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 1 0 15 

 
4.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 
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: prospělo s vyznamenáním 23 

neprospělo 4 

opakovalo ročník 1 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. 74 

t.j % z celkového počtu žáků 65 % 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 70 

z toho neomluvených 0,9 
 

Vysoký průměrný počet neomluvených hodin na žáka je dán z velké části pozdním 
omlouváním jinak omluvitelných absencí a častějšími pozdními příchody některých žáků. 

 
5.  Výsledky maturitních zkoušek 

 
 
 

maturitní zkoušky 
 
 

 

počet žáků, kteří konali zkoušku 23 

z toho konali zkoušku opakovaně 3 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce 
v řádném termínu 1 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni : 

prospěl s vyznamenáním 11 

prospěl 11 

neprospěl 1 
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6.  Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2013/2014 
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počet přihlášek celkem  57 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem 36 

z toho v 1. kole     32 

z toho ve 2.kole 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem  18 

počet volných míst po přijímacím řízení  5 

 
7.  Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Ve školním roce 2012/2013 u nás studovali třetím rokem 6 žáků ze Slovenska a prvním 
rokem jeden žák ze Slovenska. Znalosti českého jazyka jsou u žáků ze Slovenska poměrně 
dobré, potíže však dělá písemný projev. Doučování češtiny pro cizince, vedeného učitelkou 
českého jazyka, probíhalo pravidelně každý týden, účastnili se ho i 3 další žáci, kteří 
potřebovali zlepšit své znalosti českého jazyka. 
 

8.  Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
Ve školním roce 2012/2013 na škole nestudoval žádný integrovaný žák, odpovídající 
charakteristice dle vyhlášky č. 73/2005 Sb.,  ani nikdo ze znevýhodněného sociokulturního 
prostředí. 

 
  9.  Vzdělávání nadaných žáků  

Ve školním roce 2012/2013 na škole nestudoval žádný žák s mimořádným nadáním, 
odpovídající charakteristice dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

 
10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Ve školním roce 2012/13 neproběhlo žádné externí ověřování výsledků vzdělávání. 
 
11. Školní vzdělávací programy 

Od 1. 9. 2012 začala výuka podle vlastního Školního vzdělávacího programu Waldorfské 
lyceum i ve 3. ročníku, na konci školního roku byly zhodnoceny dosavadní zkušenosti a 
provedeny částečné úpravy programu. 
V tomto školním roce byl nově zaveden vyučovací blok Logika v rozsahu 32 hodin ve 3. 
ročníku pro studenty humanitní specializace, protože na ně budou v praxi kladeny větší 
nároky na interpretační a formulační schopnosti, na analýzu a schopnost práce s textem, 
argumentaci apod. Obsahem je především neformální logika, jazykové vyjádření myšlení. 
Dalším novým vyučovacím blokem je Komunikace v rozsahu 32 hodin, určená pro všechny 
studenty v 1. ročníku, aby se zvýšily jejich komunikační, formulační a interpretační 
schopnosti. 
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Program na systematickou podporu práce s textem a informacemi 
Tento program byl realizován druhým rokem, jeho podstatou jsou mezipředmětové 
projekty, cílem je postupně a systematicky rozvíjet schopnosti práce s textem a informacemi. 
1. ročník: 

- v I. pololetí písemná práce podle jednoho pramene. Spolupráce tří učitelů 
ČJ+INF+odborník (letos Zeměpis + Český jazyk + Informatika), cílem naučit především 
základní „kulturu“ písemných prací. 
- ve II. pololetí rešerše z více zdrojů, písemný konspekt a ústní referát s promítací 
prezentací ve stylu vědecké konference. Opět spolupráce ČJ+INF+odborník (letos 
Dějepis + ČJ + INF).  

2. ročník: 
- v I. pololetí v INF práce s daty, tabulky a grafy a jejich vyhodnocení 
- ve II. pololetí v INF počítačová grafika, v ČJ publicistika – tvorba časopisu – skupinová 
práce – v ČJ obsah, v NF forma 

3. ročník: 
- příprava ročníkových prací – ČJ – písemný projev – seznámení s poznámkovým 
systémem a citacemi; ústní projev; INF – tvorba prezentace, písemné zpracování práce, 
ústní prezentace tématu  
- v INF se učí tvorba webu – obecněji publikování na Internetu. Pololetní práce je vždy 
hodnocena i z hlediska ČJ. 

4. ročník: 
- podnikatelský projekt + profesní praktikum – využije se v ČJ probíraný administrativní 
styl (životopis, motivační dopis, úřední dopis, žádost ap.), v INF opakování (forma 
písemné práce, ústního projevu, prezentace) a praktické prohloubení (veřejné rejstříky a 
další informační zdroje) 

 
Ročníkové práce 
Vytváření a prezentace ročníkové práce je jedním z vrcholů třetího ročníku. Je to jakýsi závěr 
typicky waldorfského vzdělávaní, kdy má student prokázat, jak obstál z hlediska cílů 
waldorfské pedagogiky, jaké kompetence v sobě dokázal rozvinout. 
Na konci druhého ročníku si studenti vyberou téma, které je oslovuje. To pak zpracují po 
stránce teoretické, praktické (výzkum, měření, výroba) a umělecké (kresba, malba, fotografie, 
hudební vystoupení, divadelní představení). Konzultují přitom s vedoucím své práce z řad 
učitelů lycea, kterého si sami zvolí. V závěru školního roku zhodnotí hotovou práci vedoucí 
a oponent. Vyvrcholením celého procesu je veřejná ústní prezentace. 
Ročníková práce prověřuje schopnost studenta samostatně, smysluplně a do hloubky se 
zabývat vybraným tématem, schopnost pracovat s primární i sekundární literaturou a s 
odbornými texty, téma propracovat i prakticky a umělecky, nabídnout i vlastní názory 
a návrhy, dokázat vše přehledně a zajímavě prezentovat. 
V tomto školním roce si studenti vybrali například témata Teorie her, Tvorba objektů 
inspirovaná básní Adam a Eva, Jak napsat filmový scénář, Komunitní životy, Manipulace 
v mezilidských vztazích, Stavba elektrické kytary, Downův syndrom. Vzdělávání romských 
dětí. Dosažená úroveň řady prací a jejich prezentace byly vynikající. Veřejná prezentace 
jednotlivých prací probíhala ve dnech 5. a 6. dubna 2013, zúčastnili se jí studenti z jiných 
ročníků, učitelé, rodiče a hosté. Dvě studentky se účastnily se svými pracemi i městského 
kola Středoškolské odborné činnosti. 
Jako slavnostní zakončení ročníkových prací studenti uspořádali benefiční koncert v kostele 
Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze 1, kde jejich sbor zazpíval skladby J. 
S. Bacha a W. A. Mozarta. 
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Podnikatelský projekt 
Dne 17. 10. 2012 prezentovali studenti 4. ročníku výsledky svá práce v průběhu finančně-
podnikatelského projekt, který se konal od 24. září do 5. října. V tomto projektu, vedeném 
učitelem Lukášem Blažkem, zpracovávalo osm skupin podrobné podnikatelské projekty se 
zaměřením dle vlastního výběru (čajovna s nabídkou lokálních potravin, hřebčín, produkční 
firma pro mladé kapely, business café, taneční klub, brokerská firma atd.). Skupiny 
zpracovaly projekt po všech stránkách tak, aby byl připraven k případné realizaci a 
prakticky přitom využily znalosti o vedení projektů, zakládání firem, přípravě rozpočtů, 
marketingu, právních a pracovněprávních otázkách. Výsledné projekty měly v letošním roce 
vysokou úroveň. Prezentace se kromě učitelů a žáků třetího ročníku účastnili také hosté z 
waldorfského gymnázia v Příbrami. 
 
Studenti učí studenty 
Tento projekt byl realizován již druhým rokem. Studenti 3. ročníku si připraví a realizují 
jednu vyučovací jednotku pro studenty nižších ročníků. Mohou si vybrat předmět podle 
svého zájmu, mohou učit jak v epoše, tak v odborných hodinách. Vyučující předmětů jim 
pomohou vybrat učivo vhodné tematicky pro daný předmět, zkontrolují přípravy studentů, 
jsou přítomni jejich vyučování a poskytují jim zpětnou vazbu. Úkolem studentů je vést 
vyučování minimálně 20 minut, přičemž se mají věnovat alespoň částečně nějakému novému 
tématu. Učitelé jednotlivých předmětů na závěr zpracují pro vyučujícího ČJ písemné 
hodnocení studenta, které obsahuje zhodnocení jeho přípravy i výstupu v hodině. 
Nižší ročníky „vyučování“ staršími spolužáky velmi ocenily a byli jim empatickými žáky,  
 

 
12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Na škole se učí angličtina a němčina, a to 3 hodiny týdně, pro zájemce je tu i kroužek latiny 2 
hodiny týdně. Motivace žáků k výuce cizích jazyků je podporována bohatou mezinárodní 
spoluprací s jinými waldorfskými školami v zahraničí, dobří žáci mohou využít i možnost 
individuální zahraniční stáže.  

 
 
 

IV.  Aktivity školy, prezentace na veřejnosti 
1.  Výchovné a kariérní poradenství 

Ve školním roce 2012/13 v oblasti výchovného poradenství se poradkyně podílela 
ve spolupráci s třídním učitelem na poradenských rozhovorech se žákyní druhého ročníku o 
důvodech slabšího prospěchu v určitých předmětech a řešení vztahových problémů. Se 
dvěma žáky třetího ročníku byly řešeny potíže s učením a problémy socializace v novém 
kolektivu. V jednom případě byla doporučena psychologická intervence z důvodů hlubších 
příčin těžkostí. Výchovná poradkyně vedla s jednotlivými třídními učiteli rozhovory 
o problematických studentech a jejich těžkostech a hledalo se společné řešení.  
Na každotýdenních pedagogických radách byl v tomto školním roce zaveden nový prvek, a 
to rozhovor všech učitelů vždy o jednom vybraném studentovi. Pohledem z více stran a 
optikou různých předmětů je tak možno daleko komplexněji posoudit projevy, profil a 
možnosti dalšího výchovného a vzdělávacího působení na studenta. 
Otázky kariérního poradenství jsou jednou z hlavních částí obsahu rozhovorů, které vede 
třídní učitel se studenty na konci 2. ročníku, a kde se rozhodují o volbě specializace od 3. 
ročníku, a tím i z velké míry o volbě své studijní i pracovní dráhy. 
Dalším prohloubením otázek výběru budoucího povolání je zejména dvoutýdenní sociální 
praktikum ve 4. ročníku. Také rozhovory studentů s třídním učitelem v průběhu 4. ročníku 
jsou zaměřeny především na jejich další profesně-kariérní směřování.  
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Třídní učitel bývalého čtvrtého ročníku uskutečnil s absolventy školy průzkum mapující 
jejich uplatnění v následujícím roce po ukončení školy, úroveň jejich spokojenosti s dalším 
směrováním a zpětný pohled na studium na Waldorfském lyceu. 

 
2.  Prevence sociálně patologických jevů 

I ve školním roce 2012/2013 byla klíčovou aktivitou v prevenci sociálně patologických jevů 
úzká spolupráce mezi třemi základními kameny vzdělávacího procesu - učitelem, rodičem a 
žákem - a to na všech úrovních. 
Pro včasné podchycení jakýchkoli patologických jevů byla využívána zejména pedagogická 
pozorování jednotlivých učitelů. Jako pravidelná součást pedagogických rad zůstalo 
„pedagogické kolečko“, při kterém učitelé sdělují své postřehy ke třídám a studentům. Této 
aktivitě bylo vyhrazeno stabilních 15 minut v programu konference. Učitelé také začali 
intenzivněji pracovat na pozorování konkrétních studentů. Této aktivitě je v programu 
pedagogické rady vyhrazeno 30-40 minut. 
Nedílnou součástí preventivních opatření jsou také již tradiční rozhovory, které byly letos 
vedeny třídními učiteli se žáky všech ročníků. Těchto rozhovorů se zpravidla účastní ještě 
druhý vyučující (nebo v případě 1. ročníku rodič). 
Ve školním roce 2012/2013 proběhly dvě kola rozhovorů se žáky 1. ročníku. První byl 
zaměřen na obecné zvládání studijních povinností a problematiku přechodu na střední 
školu, druhý se zabýval reflexí proběhlého školního roku, posouzením práce žáka a třídním 
kolektivem. Ve druhém ročníku proběhlo jedno kolo rozhovorů zaměřených mimo jiné na 
pomoc při výběru specializace. Ve třetím ročníku byly vedeny komplexnější rozhovory 
orientované na uplynulá léta školní docházky a také na budoucí výběr povolání a profesní 
přípravu. Byly vedeny také rozhovory se žáky 4. ročníku, které byly zaměřeny na celkovou 
reflexi studia na škole a na další studijní a profesní orientaci. 
K řešení situací vzniklých v třídním kolektivu slouží třídnické hodiny. Nejen učitel, ale 
především žáci mají schopnost nacházet řešení pro problémy, které se v rámci kolektivu 
mohou vyskytnout. Žáci mohou sami přicházet s tématy nebo je nastolí třídní učitel. 
Co se týče třídních kolektivů, byl i v tomto roce zaznamenán výskyt zvýšených absencí u 
některých osmnáctiletých studentů. Ani posílení pravomocí třídních učitelů v omlouvání 
absence tedy nepřineslo konečné řešení této otázky. 
Ve 2. ročníku (loňském 1.) v tomto roce nebyly zaznamenány signály užívání návykových 
látek (THC).  V rozhovorech s třídním učitelem a výchovným poradcem byly řešeny některé 
problémy intimnějšího charakteru. Celkově došlo k posílení třídního kolektivu. 
Kolektiv 3. ročníku je natolik silný, že je sám prevencí proti sociálně-patologickým jevům. 
Ukázalo se, že společná eurytmická práce při přípravě na festival ve Witten-Annen je 
vynikajícím prostředkem pro budování kolektivu a nejlepší (zcela nenásilnou) prevencí. 
Přesto byl v tomto ročníku zaznamenán případ záškoláctví u jednoho studenta, který 
přestoupil na Waldorfské lyceum až v tomto školním roce.  
V 1. a 4. ročníku nebyly zaznamenány žádné nestandardní situace. Třídní učitel 1. ročníku 
zařadil témata prevence užívání návykových látek také do pravidelných třídnických hodin. 

 
3.  Ekologická výchova a environmentální výchova  

Výuka témat ekologické a environmentální výchovy probíhá dvojím způsobem. 
Jednou složkou je teoretické vyučování v epochách (zejména zeměpisu, biologie a 
chemie), druhou pak praktické zážitky realizované formou ekologického praktika 
pořádaného pro 2. ročník.  
Ve vyučování byla letos témata environmentální výchovy zařazena zejména do epochy 
zeměpisu. Konkrétně se jednalo zejména o problémy čerpání zdrojů a znečišťování 
prostředí, kterážto témata byla probrána zejména na problematice vodních zdrojů. 
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Ekologické praktikum bylo naplánováno na začátek června a mělo být realizováno v okolí 
Krásné Lípy ve spolupráci s místní organizací ochrany přírody a NP České Švýcarsko. Mezi 
hlavní dohodnuté činnosti patřily: revitalizace Köglarovy naučné stezky, výsadba stromů a 
keřů na hrázi rybníka, čištění stružek v parku. Dohodnuty byly také přednášky odborníků 
z obou NP. Výjezd nakonec nebyl realizován z důvodu povodňového ohrožení v oblasti. 
Byla zařazena náhradní jednotýdenní epocha ekologie. Hlavními probíranými tématy byly 
klasická ekologie (biotické a abiotické faktory prostředí, potravní vztahy, ekosystémy) a 
téma půdní biologie. Na tuto epochu bude navazovat náhradní ekologické praktikum 
realizované mimořádně ve 3. ročníku v příštím školním roce. 

 
4. Multikulturní výchova  

Multikulturní výchova je začleněna do učebních plánů všech ročníků, největší důraz je na ni 
však kladen v rámci 3. a 4. ročníku.  Probíhala v rámci několika předmětů – zeměpis, 
religionistika, základy společenských věd, dějepis, výuka jazyků, pedagogika.  
Např. v zeměpisu ve 3. ročníku se studenti zabývali globálními otázkami, počínaje 
environmentálními tématy, konče lidskými právy a jejich naplňováním v rámci mezinárodní 
ekonomiky. Pro hlubší porozumění souvislostem byly tematicky propojené epochy 
ekonomie a zeměpisu. V individuálních referátech měli studenti vyzdvihnout specifika 
vybrané země, jakožto komplexní pohled na propojenost kulturních a přírodních aspektů 
(dobrým příkladem např. bylo Mongolsko či Peru, kde je kultura stále žita v těsném sepětí 
s místními přírodními podmínkami). Tak mohli studenti vidět, že pochopení Země (i 
jednotlivých zemí) jakožto celku je velmi náročné a že to vyžaduje více než jen toleranci 
k odlišným kulturním danostem. Že ke skutečnému porozumění, jež překračuje ledabylé 
tolerování, je také zapotřebí pochopení souvislostí, jež se musí opírat o dlouhodobý zájem 
nejen o kulturu a přírodní podmínky, ale také o dějiny a politický a hospodářský vývoj dané 
země.  
Dalším impulsem pak bylo zamýšlení se nad tím, co každá země přináší a může přinést do 
lidského společenství, jež je stále těsněji propojeno na celosvětové úrovni. Na tuto 
propojenost jsme se podívali prostřednictvím příkladů z fungování současné globální 
ekonomiky.  
Naši studenti se také pravidelně účastní festivalu Jeden svět, pořádaným organizací Člověk 
v tísni.  
Velmi pozitivní vliv mají i zahraniční individuální studijní stáže, které naši žáci mohou 
využívat.  

 
5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Ve 2. ročníku jsme se v rámci zeměpisu letos věnovali různým zemím s tím, jak se ovlivňují 
přírodní a kulturní podmínky. Hlavním tématem byla voda. Žáci např. srovnávali kulturní 
prvky, jež vychází z přírodních podmínek, a to konkrétně vodních poměrů, ve vybraných 
zemích (ČR a Kambodže). Nebo promýšleli konkrétní kroky, jimiž člověk může přispět k 
revitalizaci vodních toků.  
 

6.  Školy v přírodě, zájezdy, kurzy 

Typ akce Místo 
konání 

Počet 
účastníků Obsah, cíle 

Adaptační týden          
1. ročník 

Adršpašsko- 
teplické 
skály 

35 Seznámení s učiteli, předměty, výlety, 
přednášky, turistika, cizí jazyky 

Sociální praktikum 
3. ročník Praha a ČR 30 

V rámci samostatného předmětu se 
studenti dva týdny podíleli na provozu 
různých sociálních zařízení  
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Profesní praktikum  
4. ročník ČR  26 

V rámci samostatného předmětu se 
studenti dva týdny podíleli na provozu 
různých firem a sociálních zařízení 

Sport. lyžařský kurs  
1. ročník 

Špindlerův 
Mlýn 29 Sportovní výcvikový kurs 

Zeměměřičské 
praktikum  
1. ročník 

Orlické hory 34 
Praktická měření v krajině, zpracování 
protokolů, výpočty a zakreslování map, 
vytvoření společné mapy terénu 

 
Profesní praktikum 
Toto praktikum bylo realizováno ve školním roce 2012/2013 podruhé. Účelem je praktické 
seznámení se světem práce a s požadavky - kvalifikačními i osobnostními - které jsou na jeho 
účastníky kladeny. V neposlední řadě má sloužit i k případnému nasměrování další profesní 
orientace. Každý žák 4. ročníku si našel nějakou firmu nebo instituci, ve které si svou praxi 
zařídil (za součinnosti s vedoucím praktika z řad učitelů lycea). Byla to různá pedagogická či 
sociální zařízení, úřady či výrobní firmy. Po absolvování profesního praktika proběhlo 
společné zhodnocení získaných zkušeností a poznatků. 
 
Den poezie 
Studenti 1. ročníku vytvořili své vlastní básně, natiskli je na lístečky a ty pak rozdávali ve 
stanici metra a po Jižním městě kolemjdoucím pro radost. Dostali jsme řadu pozitivních 
ohlasů, jedna paní nám dokonce jako reakci poslala svou vlastní báseň, kterou kvůli tomuto 
zážitku vytvořila. 

 
7.  Mimoškolní aktivity 

Zaměření Počet žáků 

Pěvecký sbor 94 

Hra na klavír 2 

Eurytmický kroužek 7 

Klub mladého diváka 45 

Doučování ČJ pro cizince 10 

Kroužek programování 7 

Kroužek latiny 6 

Chemický kroužek 6 

Literárně-cestovatelská čajovna 26 

   Klub mladého diváka 
Tuto aktivitu se podařilo mimořádně rozvinout. Představení v pražských divadlech 
navštěvovalo 45 studentů, shlédli 28 představení v pražských divadlech.  

   Literárně - cestovatelská čajovna 
Pod záštitou Knihovny Waldorfského lycea pokračovala tradice literárních kaváren, které se 
v tomto roce věnovaly především prezentaci cestovatelských a kulturních zážitků učitelů a 
studentů naší školy. Celkem se uskutečnilo 6 takovýchto večerů. 
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8.  Soutěže  

Typ akce Místo 
konání 

Počet 
účastníků Úspěšnost 

Meziškolní fotbalový turnaj chlapců – 
září 2012, účast v základní skupině 

Praha – 
areál 
Pražačka 

10 Dobrá 

Den Poezie, zapojení do celorepublikové 
akce 

Praha 
Opatov 31 Velmi dobrá 

Meziškolní basketbalový turnaj dívek – 
listopad2012, účast v základní skupině 

Praha – 
Sokol 
Žiźkov 

10 Dobrá 

Olympiáda z českého jazyka – školní 
kolo prosinec 2012 školní kolo 26 Ověření znalostí z ČJ 

v rámci ostatních SŠ 

Meziškolní florbalový turnaj chlapců – 
prosinec 2012, účast v základní skupině 

Praha – 
stadion 
Kotlářka 

10 Dobrá 

Účast na studentském summitu OSN Praha 3 Dobrá 

Středoškolská odborná činnost – okresní 
kolo 

Praha, 
DDM 
Karlín 

2 
Dvakrát 2. místo 
studentek ve svých 
kategoriích  

Olympiáda z českého jazyka – obvodní 
kolo Praha 11 2 1. místo v obvodním 

kole 
Fórum eurytmie 
květen 2013 

Witten 
Annen 31 Velký úspěch 

Mladý Demosthénes Praha 1 2.místo v celostátním 
kole 

 
9.  Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů 
  Mezinárodní spolupráce byla podpořena zejména programem „Vzdělávání pro  
  adaptabilitu“, vyhlášeném ESF v rámci programu OPPA. 

Typ akce Místo 
konání 

Počet 
účastníků Popis 

Metodická podpora, 
10. 9. - 15. 9. 2012 Praha 6 

Peter Gutenhöfer z Kasselu – hospitace 
v hodinách epochy Fausta (1. část), práce 
s učiteli 

Studentská stáž  
1. pololetí Německo  Anna Šalandová, studentka 3. ročníku 

Studentská stáž 
celoroční Německo  Jitka Adámková, studentka 3. ročníku 

Pedagogický kurz, 
8. 10. - 12. 10. 2012 

Berlin, 
Německo 2 Kurz pro učitele německého jazyka 

Internationale Deutsch-Woche 2012 
Metodická podpora 
+ výuka v cizím 
jazyce 
11. – 15. 3. 2013 

Praha 31 
2 učitelé eurytmie z Německa - pomoc při 
výuce a přípravě eurytmického vystoupení 
3. ročníku, výuka vedena v němčině 

Pedagogický kurz, 
22. 3. – 28. 3. 2013 

Kassel, 
Německo 3 

Účast na Mezinárodním setkání 
waldorfských učitelů, návštěva 
pedagogických kurzů 

Pedagogický kurz,  
1. 4. - 5. 4. 2013 

Dornach, 
Švýcarsko 1 

Účast na Mezinárodním setkání 
waldorfských učitelů cizích jazyků, návštěva 
pedagogických kurzů. 
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Zasedání Evropská 
rady waldorfských 
škol 26. - 28. 4. 2013 

škola  27 
Uspořádání zasedání Evropská rady 
waldorfských škol za účasti 27 
reprezentantů ze 17 zemí 

Projekt se 
zahraniční školou  Budapešť 24 

Týdenní společná výuka studentů 2. ročníku 
a studentů z partnerské třídy budapeštské 
waldorfské školy Pestigekuti, pobyt 
v rodinách, komunikace v angličtině, hudba, 
drama, společná česko-maďarská historie 

Eurytmické 
vystoupení 
7. 5. 2013 

Heidelberg 
Německo 

31 žáků +  
286 diváků 

Studenti 3. ročníku vystoupili se svým 
eurytmickým programem ve waldorfské 
škole v Heidelbergu pro třídy 1. - 12. 

Mezinárodní 
festival 
8. – 12. 5. 2013 

Witten-
Annen, 
Německo 

31 žáků +  
475 diváků 

Účast studentů 3. ročníku na mezinárodním 
eurytmickém festivalu v německém 
Wittenu, předvedení vlastních skladeb 

Metodická podpora, 
10. 6. - 13. 6. 2013 Praha 5 

Peter Gutenhöfer z Kasselu – Hospitace 
v hodinách epochy Fausta (2. část), seminář 
s učiteli o epoše Parsifala 

Zasedání Evropské rady waldorfských škol 
Ve dnech 26. – 28. dubna 2013 jsme uspořádali reprezentativní zasedání Evropské rady 
waldorfských škol za účasti 27 delegátů ze 17 evropských zemí – Velká Británie, Norsko, 
Švédsko, Finsko, Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Švýcarsko, Česká 
republika, Německo, Itálie, Belgie, Holandsko, Francie, Španělsko. Součásti programu byla i 
prezentace naší školy. Účastníci (zkušení učitelé waldorfských škol) se o úrovni a aktivitách 
naší školy vyjadřovali s velkým uznáním. Péči o účastníky zasedání a jejich občerstvení si 
vzali na starost naši studenti (komunikace probíhala v angličtině). 

Eurytmický festival ve Witten Annen 
V termínu od 8. do 12. 5. 2013 se konal 10. ročník mezinárodního eurytmického festivalu 
v německém Witten Annen. Je to festival určený mladým lidem – žákům waldorfských škol, 
studentům eurytmie, stejně tak i amatérským a profesionálním eurytmickým skupinám. 
Třídy a soubory z celého světa sem jednou do roka přicházejí, aby se podělili o plody svojí 
eurytmické práce, poznali se navzájem a strávili spolu několik příjemných dní. 
Studenti 3. ročníku waldorfského lycea se rozhodli, že pestrý program festivalu obohatí 
o jeden český příspěvek. Chtěli připravit vystoupení, které bude odrážet jejich mladou sílu, 
fantazii a nasazení, ale také eurytmické schopnosti. A tak se od listopadu začal sestavovat 
program „šitý na míru“ celé třídě. Studenti přiložili ruku k dílu a po celou dobu vystoupení 
spoluvytvářeli a formovali. Přinášeli nápady k tvorbě choreografií, šili si kostýmy. Sami si 
napsali texty – mytologické vyprávění o stvoření člověka „Souboj živlů“ a báseň „Kde jeden 
od srdce má klíč“, ve které se dramaticky potkává dobro se zlem a čistá láska bojuje 
s chamtivostí a lstivostí. Z mnoha nabídnutých skladeb se rozhodli pro známou, strhující 1. 
větu Patetické sonáty „c mol“ od L. v. Beethovena. A pět děvčat ze třídy ve volném čase 
usilovně pracovalo na impresionistické skladbě Passepied od Clauda Debussyho. 
Do května byl program hotový, nácvik probíhal i po odpoledních a o víkendech. Nejprve byl 
prezentován v Salesiánské divadle v Praze, pak na Waldorfské škole v Heidelbergu a 
nakonec i v poslední den eurytmického festivalu ve Witten Annen. Úspěch u publika byl 
opravdu velký. Několik studentů se i pod dojmem tohoto projektu rozhodlo eurytmii dále 
studovat. 
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10.  Spolupráce s partnery   
S největším počtem domácích partnerů spolupracujeme v rámci sociálního praktika 
studentů 3. ročníku. Navázali jsme spolupráci s celkem 28 zařízeními (mateřské školy, školy 
pro postižené děti, dětské domovy, poradny pro uprchlíky, domovy pro seniory, střediska 
pro drogové závislosti, chráněné dílny).  
Postupně rozvíjíme také síť partnerských organizací pro dvoutýdenní profesní praktika ve 
4. ročníku. Ve školním roce 2012/13 jsme takto spolupracovali s 21 organizacemi a firmami. 
S organizací Člověk v tísni spolupracujeme na projektu Globální rozvojové vzdělávání. 
Jedná se o zařazování témat do výuky ve 2. a ve 3. ročníku, hospitace, metodickou 
spolupráci a společné vytváření výukových materiálů. 
S organizací ADRA spolupracujeme formou přednášek pro studenty, na témata život 
v rozvojových zemích, menšiny, mezinárodní spolupráce. 
Se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) spolupracujeme při řešení různých 
koncepčních a legislativních otázek školské politiky, aktivně se podílíme rovněž na 
organizování Kulatých stolů o vzdělávací politice a pedagogických konferencí v Senátu ČR. 
Se základními a středními waldorfskými školami v ČR spolupracujeme v rámci Asociace 
waldorfských škol ČR. 
Pomáháme novým iniciativám pro založení waldorfských lyceí (Písek, Příbram, Brno, 
Bratislava) a poskytujeme jim poradenství. 
Široké pole zahraničních partnerů v řadě evropských zemí jsme získali jak při organizování 
individuálních stáží našich studentů v zahraničních školách, tak návštěv zahraničních 
mentorů, či při spolupodílení se na organizaci semináře pro waldorfskou pedagogiku 
v období střední školy.  
Partnerem školy je také Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku (IAO) se sídlem 
ve Stuttgartu, která se podílí na organizování a financování německých učitelů na týdnech 
metodické pomoci (coaching) v naší škole. 

 
11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Typ vzdělávání Zaměření Počet 
účastníků 

Určeno pro 
dospělé / 

žáky 

Akreditace 
MŠMT 
ano / ne 

odborný kurz 
Seminář waldorfské pedagogiky 
pro 6. - 13. třídu (organizováno 
spolu s Asociací waldorf. škol) 

146 dospělé ANO 

 
Seminář pro waldorfskou pedagogiku v období střední školy 

Abychom zlepšili vzdělávání našich učitelů ve waldorfské pedagogice, abychom si vytvořili 
zásobu dalších učitelů při případném rozšiřování školy a abychom poskytli možnost 
inspirace i ostatním učitelům pražských středních škol, zahájili jsme v září 2010  tříletý 
seminář pro waldorfskou pedagogiku v období střední školy (s přesahy i na 2. stupeň ZŠ, 
event.. nižší stupeň osmiletých gymnazií). Organizační tým semináře tvoří ředitel a dva 
učitelé naší školy, kvůli účetním věcem je pořádaný pod hlavičkou Asociace waldorfských 
škol ČR. Seminář je akreditovaný ministerstvem školství. Každý rok semináře zahrnuje cca 9 
víkendů, lektory jsou zkušení zahraniční i čeští waldorfští učitelé. Prvním pilířem semináře 
je Metodika a didaktika vyučování konkrétních předmětů, druhým Aspekty waldorfské 
pedagogiky napříč předměty a jejich vztah k dnešku (rozvoj myšlení, tvořivosti a vůle, 
motivace, osobnost učitele, hodnocení žáků, rytmus vyučování apod.), třetím pilířem jsou 
Hospitace a praktika na waldorfských školách a čtvrtým Kulaté stoly a diskuze o různých 
pedagogických tématech. Na jednotlivých seminářích bylo od 30 do 120 účastníků.  
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Během školního roku proběhlo 8 víkendových seminářů se 19 českými a 8 zahraničními 
lektory, příklady témat: 

Schopnost individualizovaného úsudku ve 3. ročníku SŠ na příkladu přírodovědných 
předmětů 

 Střední škola a požadavky vnějšího světa, situace na dnešním trhu práce. 
Rozvoj odborných, metodických, sociálních a osobnostních kompetencí při realizaci 
studentských praktik. 

 Portfolia v projektech a ve výuce. 
    Embryologie a genetika. 
    Etický rozměr výchovy, výchova vůle. 
    Interkulturní pedagogika. 
    Dramaturgie vyučování. 
 
Za účelem podpory dalšího vzdělávání a informovanosti o waldorfské pedagogice, a to  jak 
učitelů školy, učitelů jiných středních škol, rodičů i veřejnosti, jsme rozvinuli rozsáhlou 
překladatelskou činnost a vytváření metodických materiálů. Tyto materiály jsou uveřejněny 
na webu školy, vznikaly jednak díky probíhajícímu semináři waldorfské pedagogiky, jednak 
díky projektu Evropského sociálního fondu, ale zejména díky aktivitě učitelů naší školy. 

 
12. Další aktivity, prezentace 

Typ akce Místo konání Počet 
účastníků Cíle, obsah 

Návštěva Terezína (ghetto 
+ Malá pevnost), 17. 9. 2012 Terezín 23 Exkurze v rámci epochy 

moderních dějin, 4. ročník 
Konference mladých 
vědců Waldorfského lycea 
říjen 2012 

škola 98 Veřejná prezentace bádání 
studentů 2. ročníku 

Podnikatelský projekt   
1. - 5. 10. 2013 Praha 26 

Projekt 4. ročníku. Příprava 
podnikatelského záměru v 
reálných podmínkách. Veřejná 
prezentace. 

Den poezie – Stopy poezie Praha Opatov 31 
Tvorba vlastní poezie + 
propagace na veřejnosti 
(rozdávání básní kolemjdoucím) 

Konference „Může být 
učitel tvůrcem vyučování 
v podmínkách dnešní 
školy?“  1. 11. 2012 

Praha 56 

Spolupořádání konference za 
účasti předních českých a 
zahraničních pedagogických 
odborníků 

Schola Pragensis 2012 – 
veletrh středních škol 
v Praze, 22. - 24. 11. 2012 

Kongresové 
centrum Praha cca 2500 

Učitelé i studenti reprezentovali a 
představovali školu zájemcům (na 
vlastním stánku) 

Projekt „Astronomie 
starověkých civilizací“       
1. pololetí 

Praha 31 
Mezipředmětový projekt (Zem, ČJ, 
INF) studentů 1. ročníku, 1. 
pololetí 

Den otevřených dveří 
4. 12. 2012 škola 156 Zapojení všech žáků školy do 

prezentace 

Starověké kultury Národní 
galerie 31 Seznámení s kulturou a uměním 

starých kultur – 1. ročník 
Prezentace divadelního 
představení České nebe (J. 
Cimrmann) 
11. 12. 2012 

ZŠ Dědina 

26 
studentů 

+ 120 
diváků 

Divadelní projekt  
4. ročníku 
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Vánoční slavnost  škola 134 Program studentů a učitelů  
Návštěva koncertu našeho 
studenta v kostele 
sv.Mikuláše     7. 1. 2013 

Praha  31 Využito i jako úvod do epochy 
architektury 

Návštěva výstavy Jakuba 
Schikanedra     19. 1. 2013 Praha 31 

Prohlídka, kreslení vybraného 
díla, popis práce malíře s barvou 
a světlem 

Celostátní setkání českých 
waldorfských učitelů škola 120 

Uspořádání třídenního setkání na 
témata Etický rozměr výchovy a 
Výchova vůle 

Den otevřených dveří 
22. 1. 2013 škola 161 Zapojení všech žáků školy do 

prezentace 
Návštěva Národní galerie 
- Veletržní palác 
23. 1. 2013 

Praha 31 Ukázka funkcionalistické stavby 
v rámci epochy architektury 

Školní ples  
leden 2013 Praha cca 340 Setkání všech studentů s učiteli, 

spoluorganizované studenty  

Beseda s Františkem 
Stárkem, 4. 2. 2013 Praha 23 

Beseda studentů 4. roč. v rámci 
výuky moderních dějin s jednou z 
vedoucích postav českého 
undergroundu 

Beseda s Ivanem Smolkou a 
Jitkou Ferencovou               
6. 2. 2013 

Praha 22 
Beseda studentů 4. roč. v rámci 
výuky moderních dějin 
s pamětníky 17. listopadu 1989 

Bruslení 4. ročník 
únor 2013 

Praha 
Štvanice 

10 Sportovní akce 

Slovanská epopej  Veletržní 
palác 55 Seznámení s národními motivy v 

obrazech A.Muchy – 2. a 3. ročník 

Projekt „Tvorba historické 
povídky z období antického 
Řecka a Říma“   2. pololetí 

Praha 31 

Mezipředmětový projekt (Děj, ČJ, 
INF) studentů 1. ročníku – práce 
s literaturou, tvorba povídky, 
prezentace, tvorba sborníku 

Bruslení 4. ročník 
březen 2013 

Praha Štvanice 12 Sportovní akce 

Návštěva představení Praha Divadlo 
Ponec 57 

Dvě představení berlínské 
eurytmické skupiny 

Bruslení 1. ročník  
březen 2013 

Praha Štvanice 22 Sportovní akce 

Exkurze do depozitáře 
Národní knihovny 
1. ročník 

Národní 
knihovna 33 Ukázky metod knihvazačství 

Projekt „Tvorba vlastního 
časopisu“    2. pololetí Praha 26 Mezipředmětový projekt (ČJ, INF) 

studentů 2. ročníku 
Návštěva pražské mešity + 
bohoslužby + beseda 
s místopředsedou Islámské 
nadace V. Sáňkou 
15. 3. 2013 

Praha 30 V rámci výuky filosofie a 
religionistiky, 3. ročník 

Umělecký týden – 
eurytmie 
11. – 15. 3. 2013 

škola 31 
Nácvik na vystoupení na 
mezinárodním festivalu Witten 
Annen v Německu 

Veřejná prezentace 
ročníkových prací 
5. a 6. 4. 2013 

škola 76 
Prezentace ročníkových prací      
3. ročníku pro studenty, rodiče a 
veřejnost 
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Benefiční koncert 
6. 4. 2013 

Kostel Panny 
Marie 
Sněžné, 
Praha 1 

67 

Koncert sboru 3. ročníku, skladby 
J. S. Bacha a W. A. Mozarta. 
Určeno na financování jejich 
zahraničního eurytmického 
projektu. 

Návštěva Ekumenické 
akademie + beseda 
s ředitelem J. Silným + Fair 
Trade obchod 
16. 4. 2013 

Praha  31 

V rámci výuky Základů 
společenských věd – Globální 
problémy současného světa, 
fungování nevládních organizací 

Cesta do Florencie 
20. – 28. 4. 2013 Florencie 36 Studijní výjezd za památkami a 

uměleckými díly, kreslení, zpěv 

Eurytmické vystoupení  
3. 5. 2013 

Salesiánské 
divadlo 
Praha 

31 žáků + 
220 

diváků 

Studenti 3. ročníku vystoupili 
s eurytmickým programem pro 
rodiče, přátele a veřejnost 

Koncepční metodické 
soustředění učitelů lycea   
květen 2013 

Praha 15 Dvoudenní soustředění – příprava 
následujícího školního roku 

Plavání 3. ročník 
červen 2013 

Praha Podolí 18 Sportovní akce 

Eurytmické vystoupení  
11. 6. 2013 

Salesiánské 
divadlo 
Praha 

31 žáků + 
187 

diváků 

Studenti 3. ročníku vystoupili 
s eurytmickým programem pro 
spolužáky a žáky waldorfských 
ZŠ 

Plavání 2. ročník 
červen 2013 

Praha Podolí 10 Sportovní akce 

Plavání 1. ročník 
červen 2013 

Praha Podolí 16 Sportovní akce 

Časopis Okruh a střed 
Číslo 2/2013 

  Článek T. Smolkové o 
Waldorfském lyceu 

Den hudby  
26. 6. 2013 
 

škola 90 
Samostatně připravená hudební a 
pěvecká vystoupení studentů a 
učitelů 

Návštěva výstavy 3. roč. 
27. 6. 2013 Praha 31 Výstava holandských 

romantických malířů 

Návštěva výstavy 
28. 6. 2013 Praha 31 

Předávání vysvědčení 3. ročníku 
na výstavě Vladimíra Kokolii 
v Topičově salonu 

 

Celostátní setkání českých waldorfských učitelů 
Ve dnech 31. ledna – 3. února jsme uspořádali celostátní setkání českých waldorfských 
učitelů, několik z celkem 120 účastníků bylo i ze Slovenska. Vedle čtyř hlavních přednášek a 
čtyř diskuzních Kulatých stolů jsme nabídli i 9 pracovních a 10 uměleckých skupin na témata 
jako např. Kultura vůle, Interkulturní školy, Vzpřimující síly ve výchově, Pozorování 
myšlení na základě projektivní geometrie, Sociální agrese, Myšlenkový schematismus vs. 
živoucí skutečnost, Možností výtvarné skupinové terapie, Umělecké vyučování geometrie na 
2. stupni ZŠ, Nálada impresionismu v pohybu a barvě apod. Na realizaci setkání se podílelo 
celkem 20 lektorů, z toho 1 zahraniční. Stravování účastníků zajistili naši studenti. 
 
Další projekt ESF  
Dne 31. 5. 2012 byl na naší škole úspěšně uzavřen tříletý projekt Vzdělávání pro adaptabilitu. 
Od 1. 7. 2012 jsme započali s novým projektem, nazvaným „Druhý krok k adaptabilitě“. 
Projekt podpořil Evropský sociální fond v rámci programu OPPA. 
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Cílem projektu je učinit další krok v rozvoji vzdělávací koncepce, která bude v co největší 
míře podporovat u našich studentů rozvoj čtenářské, matematické, přírodovědné, 
environmentální a finanční gramotnosti a tím i jejich adaptabilitu ve vztahu k požadavkům 
trhu práce. Chceme tak přímo navázat na naše doposud řešené úspěšné projekty v rámci 
programů OPPA a JPD 3. 
K naplnění cílům směřují jednotlivé aktivity projektu: 
- nadstandardní bloky výuky pro podporu daných gramotností 
- environmentální praktikum 
- finančně-podnikatelský projekt 
- komplex tvorby samostatných studentských písemných prací 
- vzdělávání učitelů lycea 
- vytváření nových metodických materiálů a metodická soustředění. 
Projekt je určen především pro žáky a učitele naší školy. Vedle toho však poskytuje i 
ostatním středním školám v Praze možnost inspirace a převzetí projektem úspěšně 
odzkoušených elementů. 
 

13. Využití školských zařízení v době školních prázdnin 
Škola není vlastníkem budovy, ve které sídlí, proto ji ani nevyužívá k pronájmům a dalším 
aktivitám v době školních prázdnin. 

 
 

V.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na škole žádná činnost České školní inspekce. 

 
2.  Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Ve školním roce 2012/2013 neproběhla na škole žádná kontrolní činnost. 
 
 

VI.  Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 
Základní údaje (uvedeny v tisících Kč): 
Osobní náklady  6616   z toho 793 z prostředků ESF 
Učební pomůcky      97 
Vybavení školy    479   
Materiál     248  z toho 29 z prostředků ESF 
Opravy a údržba      78 
Cestovné     286  z toho 234 z prostředků ESF 
Náklady na reprezentaci     10 
Energie     393  z toho 45 z prostředků ESF 
Služby      711  z toho 203 z prostředků ESF 
Ostatní         1 

Hospodaření školy v roce 2012 bylo vyrovnané, k 31. 12. 2012 byl vykázán nulový 
hospodářský výsledek. 
Prostředky získané z projektu Evropského sociálního fondu (celkem 1 303 000,-Kč) tvořily 15 
% rozpočtu školy.  
 
 
Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013  byla schválena Školskou radou dne 17. 10. 2013. 
 
 



 

Srdečně Vás zveme na vystoupení divadelní 

hry od Járy Cimrmana  

s názvem  

ČESKÉ NEBE  

v podání studentů 

4. ročníku  

Waldorfského lycea 
 

 

Časoprostor 

Kdy: 11. 12. 2012 od 19.00 

Kde: divadelní sál ZŠ Dědina, Žukovského 6/580 

Spojení: zastávka autobusu Dědina nebo Sídliště Na Dědině  

 

Vstupné dobrovolné 

Přejeme Vám hluboký, srdcervoucí a umělecký 

zážitek. 

 



 
 

Asociace waldorfských škol ČR 
 

Vás srdečně zve na konferenci pod názvem 
 
 

Může být učitel tvůrcem vyučování  
v podmínkách dnešní školy? 

 
Konference se koná v Praze 1.listopadu 2012, začátek od 9,30 hodin. 

 
V současnosti se stále více ukazuje, že zděděný a stále převládající systém školního vzdělávání 
založený především na předávání a reprodukci poznatků již není zcela efektivní a míjí se s vývojem 
žáků. Hlavním problémem je, že se radikálně snížila motivace žáků poznávat v rámci školního 
procesu, který je jim často cizí a nereaguje na jejich reálné potřeby. Pokud se to má změnit, musí se 
proměnit především učitel a jeho přístup k výuce i k žákům. Reforma vzdělávání vyžaduje učitele, 
který tvůrčím způsobem zachází s cíli a obsahem vzdělávání, aby žáky vnitřně motivoval                    
k seberozvoji. Vyžaduje učitele, který vyučuje na základě porozumění kvalitám života a rozvoje 
žáků. Je systém školního vzdělávání na změnu přístupu k žákům a výuce připraven? Jsou na změnu 
pojetí školního vzdělávání připravováni učitelé v podmínkách současného systému akademické 
přípravy? Může pojetí vyučovacích činností, vzdělávání a sebevzdělávání učitele pro waldorfské 
školy, které akcentuje autentičnost a tvořivost, přispět k obecné reformě systému vzdělávání v ČR? 
 
Panelisté: 
 

Prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.  Učitelství mezi vědou, uměním a vcítivou moudrostí 
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.  Dítě a kurikulum v myšlení a jednání učitele 
Prof. PhDr. Tomáš Zdražil  Příprava studentů učitelství na tvořivé pojetí jejich povolání –  
 příklad Svobodné vysoké školy ve Stuttgartu 
Prof. Michael Zech  Lehrerautonomie und ihre Voraussetzungen 
 Autonomie učitele jako předpoklad 
Mgr. Ivana Zejdová1 Třídním učitelem na waldorfské škole - malá zastavení na vlastní 
 učitelské cestě 
 
Moderátor: 
Prof. PhDr. Hana Lukášová CSc. 
 
Přihlášky a další informace: 

• Přihlášky zasílejte do 25.10.2012 na adresu waldorf@seznam.cz, dotazy na 723 539 983 
• Přihlášeným bude zaslán program, upřesnění místa a další pokyny 
• Poznámka: pro předpokládaný zájem a omezenou kapacitu semináře doporučujeme včasné 

přihlášení. Předpokládané ukončení je v 15:00 hodin 
• Konference je podpořena grantem EU z operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. 
                                                           
1 Mgr. I. Zejdová vystoupí namísto Prof. PhDr. Vladimíry Spilkové, CSc., která se omluvila ze zdravotních důvodů.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013
mailto:waldorf@seznam.cz


NÁRODNÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE
MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE

A TĚLOVÝCHOVY

ve spolupráci

s DOMEM DĚTÍ A MLÁDEŽE hl. m. Prahy
pořádají 

29. 4. 2013
KRAJSKÉ KOLO

35. ROČNÍKU STŘEDOŠKOLSKÉ
ODBORNÉ ČINNOSTI

Program přehlídky:

9.00 hod. – slavnostní zahájení
ve Velkém sále DDM (1. patro)

9.30 hod. – veřejné obhajoby soutěžních prací

Vyhlášení výsledků bude následovat
po ukončení jednotlivých oborů

a proběhne ve Velkém sále DDM

INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ
PaedDr. Blanka Spieglerová

Krajský koordinátor SOČ
tel.: 777 706 525, 222 333 829 

www.ddmpraha.cz

Doporučujeme společenský oděv

Místo konání:
Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy

Karlínské nám. 7, Praha 8
budova za kostelem Cyrila a Metoděje

HLAVNÍ PARTNER SOČ

SO
Č

 2
01

2 
– 

20
13

Soutěže se může zúčastnit každý středoškolák, který zpracuje 
odbornou práci na téma podle svého zájmu a přihlásí se s ní do 

  uotorop uonrobdo deřp ejujahbo icárp ijovS .ČOS alok ohínlokš
ve školním, okresním, krajském a celostátním kole. Úspěšní 

:ěporvE a ASU v ížětuos hcíndoránizem íjuňtsačúz es  életišeř

 •  INTEL ISEF (http://www.societyforscience.org/isef)
 •  EU CONTEST (http://ec.europa.eu/research/youngscientists)
 •  CP SOČ Slovensko (http://www.siov.sk/soc)
 •  EXPO SCIENCES Luxembourgh (http://www.ajsl.lu)
 •  International Wildlife Research Week (http://www.sjf.ch)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo

35. ročník 
Středoškolské
odborné činnosti 
pro zájemce o přírodovědné, technické
a humanitní obory.

Bližší informace o SOČ najdete na:
http://www.soc.cz a v brožurce, která je 
k dispozici na středních školách.

Garant soutěže:
Národní institut dětí
a mládeže Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy
www.nidm.cz

Školní kolo: únor – březen 2013
Okresní kolo: březen – duben 2013
Krajská přehlídka: duben až 15. květen 2013

Celostátní přehlídka: Jihomoravské 
centrum pro mezinárodní mobilitu, Brno 
14. až 16. června 2013

Harmonogram 35. ročníku soutěže

Hlavní partner SOČ: Partneři:



B E N E F I Č N Í 

KONCERT

Výtěžek tohoto koncertu nám umožní z části financovat náš eurytmický projekt. 
Stejně jako minulý rok chceme reprezentovat naši školu na eurytmickém festivalu v německém Witten Annenu 

(novinkou je vystoupení v Heidelbergu, kam jsme byli po loňském úspěchu osobně pozváni). Připravujeme 
program plný tónové i hláskové eurytmie s autorskou choreografií a uměleckými texty.

ZVEME VÁS NA

K PŘÍLEŽ ITOSTI  SLAVNOSTNÍHO ZAKONČENÍ  ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

PROGRAM

6. DUBNA 2013 
od 20.00

V KOSTELE PANNY MARIE SNĚŽNÉ 
JUNGMANNOVO NÁMĚSTÍ, 

PRAHA 1

DĚKUJEME ZA PODPOR U

J. S. Bach
Árie „Erbarme Dich mein Gott...“ 

z Matoušových pašijí

W. A. Mozart
Části z Requiem:
Dies irae, Tuba mirum, Rex tremendae, 
Recordare, Confutatis, Lacrimosa



 
 
Program for the ECSWE-meeting in Prague 26th – 28th April 
 
FRIDAY 
Session 1 - start at 17.30 – 20.00 
• Opening of Council meeting 
• Overview of the meeting Friday – Sunday 
• Brief presentation of all representatives 
• Presentation of Czech federation, school report 

Supper 
 
SATURDAY 
Eurythmy 8.45 – 9.10 
Session 2  9.10 – 10.30 
• The new board presents itself 
• Update on activities since Adazi    
• Adazi minutes 
• Advocacy 
• ECSWE’s future mission: introductory remarks 

Break 
Session 3 11.00 – 12.30 
• ECSWE’s future mission – working groups 

Lunch 
Session 4 13.30 – 15.00 
• Our guests, Die Freunde, IAO, IASWECE, Haager Kreis, Pedagogical Section 

express their visions for cooperation with ECSWE 
 
Concert of the Chaire chamber ensemble 15:00 – 16:00  
Visit to Prague -  16:00 – 19:30 
The rest of the evening is free for individual plans 
 
 
SUNDAY 
Eurythmy 8.45 – 9.10 
Session 5 9.10 – 10.30 
•  AGM 

Break 
Session 6 11.00 – 12.30 
• Reports from working groups and short discussion 
• Farewell to old board 
• Review of meeting. 
• Prospect of meeting in Tampere.  
• Future venues 

Lunch  



srdečněě Vás zzzzzzzzvvvvvveeeme na

které se bude konat dddne

33333..... květnnaa 2200013

ooood 19:00 v SSSSSSSalesiánsskkkéémm divvaadle vvvvv  KKKKKobylissích

srdečně Vás zveme na

eurytmické vystoupení 
studentů 3. ročníku

které se bude konat dne

3. května 2013

od 19:00 v Salesiánském divadle v Kobylisích

V programu budete mít 
možnost zhlédnout 
eurytmické ztvárnění textů 
studentů 3. ročníku 
a skladeb od Clauda 
Debussyho a Ludwiga 
van Beethovena.

Vítáni jsou dospělí i děti!

Výše vstupného dobrovolná
Pro pokrytí nákladů orientačně 
dospělí 100 Kč, děti 50 Kč.

Toto vystoupení vzniklo za podpory ESF
v rámci projektu „Druhý krok k adaptabilitě“
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