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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, p.jirout@wlyceum.cz, 272 770 378, 774 135 798 
 
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  

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

 
6.  Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2015/2016  
     Nejsou 

 
7.  Místa poskytovaného vzdělávání     
     Křejpského 1501, 148 00 Praha 4 (vlastníkem objektu 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. V jídelně gymnázia Opatov se stravují žáci školy (výběr ze 3 jídel, 
z toho jedno zeleninové).  

Ve vyhrazeném pavilonu škola využívá 4 kmenové učebny, učebnu pro výtvarnou 
výchovu, počítačovou učebnu a malou učebnu pro cizí jazyky a přírodovědná praktika. 

Materiálně technické vybavení a pomůcky jsou v dobrém stavu. Část vybavení byla 
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. Všechny učebny jsou vybaveny vysokorychlostním 
připojením na internet, učitelskými tablety, dataprojektory a reproduktory, takže 
všechny mohou sloužit jako multimediální učebny. 

Nepříliš vyhovující bylo vybavení počítači v PC učebně. Byly získány při vzniku školy  
darem jako vyřazené z České spořitelny a pak různě opravovány a vylepšovány. Jejich 
životnost však již byla za hranicí. V tomto školním roce se nám  podařilo získat 
vyřazené počítače z Komerční banky, kterými jsme mohli vybavit celou PC učebnu. 
Jedná se o počítače DELL s procesory i7, které jsou velmi kvalitní a výkonné. 

 
9.  Školská rada 

Datum ustanovení  23. 6. 2016  

Seznam členů     za zřizovatele     Petra Veselá  Petr Štěpánek 
             za učitele              Eva Drgoňová     Ondřej Ševčík 
             za rodiče a studenty  Petr Beneš  Petr Falátek 

     Předseda Školské rady: Petr Beneš, e-mail: benespetr@volny.cz   tel. 602 421 322 
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II. Pracovníci právnické osoby 
 
1.  Pedagogičtí pracovníci  

    a) počty osob podle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2015 
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Střední škola – Waldorfaké lyceum 2 2 16 8,5 4 0,2 22 10,5

 
    b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

škola počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového 
počtu ped. pracovníků 

Střední škola – Waldorfaké lyceum 
kvalifikovaných 22 100 
nekvalifikovaných 0 0 

 
c) věková struktura pedagogických pracovníků  

počet 
celkem ve 
fyzických 
osobách 

k 31.12.2016 

v tom podle věkových kategorií 

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

let 

22 0 4 8 6 4 0 

 
    d) další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 počet zaměření 
počet 

účastníků vzdělávací instituce 

3 leté vzdělávání 
8 

víkendů

příprava 
waldorfských 

učitelů 
5 

Akademie waldorfské 
pedagogiky 
 

kurzy 2 
vrstvené 
malování 

1 
švýcarská lektorka A. 

Bielser 
kurzy 5 dní NJ pro SŠ 1 Asociace waldorfských škol 
kurzy 1 psychoanalýza 10 IAPSA 
kurzy 1 PC bezpečnost  1 Akademie CZ NIC 

rozšiřování aprobace ½ roku 
kurz NJ s rodilým 

mluvčím 
1 Jazyková škola Praha 

školení ke státní 
maturitě 

1 
hodnotitel ústní 

NJ, zadavatel 
1 NIDV 

doplňkové 
pedagogické 

studium 
1 

mgr. studium 
oboru ČJ + Dě 

1 Pedagogická fakulta UK 
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VŠ studium 1 
mgr. studium 

divadelní 
dramaturgie 

1 DAMU 

víkendové semináře 1 
setkání 

waldorfských 
učitelů  

15 Asociace waldorfských škol 

letní vzdělávací 
seminář  

12 dní pedagogické 9 
Akademie waldorfské 

pedagogiky 

stáž 5 dní 
náslechy, 

konzultace 
1 

SOŠ waldorfská v 
Ostravě 

zahraniční stáž 5 dní 
výuka cizích 

jazyků a výtvarná 
výchova 

2 
Ecole Rudolf Steiner 
Lausanne, Švýcarsko 

zahraniční stáž 5 dní 
náslechy, 
hospitace 

2 Waldorfschule Chemnitz

zahraniční stáž 5 dní 
hospitace 
eurytmie 

1 Waldorfschule Drážďany

zahraniční stáž 1 
náslechy, 
hospitace 

1 
zákl. w. škola El Farol, 

Málaga, Španělsko 

zahraniční semináře 1 
Seminář pro 

učitele středních 
wald. škol 

1 
Lehrerseminar für 
Waldorfpädagogik 

Kassel 

zahraniční semináře 1 
9th International 
Refresher Course 

Week - Kassel 
1 

Lehrerseminar für 
Waldorfpädagogik 

zahraniční semináře 5 dní fyzika 1 
Freie Hochschule fuer 
Geisteswissenschaft, 

Dornach 

zahraniční semináře 
1 
 

Deutsch-Woche, 
pro učitele NJ 

1 
Seminar für 

Waldorfpädagogik Berlin

 
 e)  jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků 
celkem (fyzické 

osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 

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 2016/2017 se nepedagogičtí pracovníci nezúčastňovali dalšího 
vzdělávání. 
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III.  Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 
 
1.  Počty tříd/studijních skupin a počty žáků  

denní vzdělávání k 30. 9. 2016 

škola počet  tříd/skupin počet žáků 

SŚ – waldorfské lyceum 4 120 
 

     změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 
- přerušili vzdělávání: 0 
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 7  z toho nebylo povoleno opakování: 6 
- přestoupili z jiné školy: 2 
- přestoupili na jinou školu: 3 
 

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

škola 
průměrný počet žáků 

na třídu 
průměrný počet žáků na učitele 

SŠ – Waldorfské lyceum 30 11,43 

 
3.  Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji 
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SŠ – 
Waldorfské 
lyceum 

počet žáků 
celkem 

1 2 0 0 0 1 0 2 2 0 37 3 0 48

z toho 
nově přijatí 

0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 10 0 0 14

 
4.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

škola Střední škola – Waldorfské lyceum 

z celkového počtu 
žáků / studentů: 

prospělo s vyznamenáním 25 

neprospělo 8 

opakovalo ročník 1 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 92 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 77% 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 57,2 

z toho neomluvených 0,13 
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Nižší počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. souvisí zejména s tím, že někteří 
nestihli dodělat výrobky z Knihvazačství a z Práce se dřevem.  

 
5.  Výsledky maturitních zkoušek 

škola 
 
 

MATURITNÍ  ZKOUŠKY

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při 

zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 26 
-

z toho konali zkoušku opakovaně 2  

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

0  

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl 
s vyznamená

ním
5 

 

prospěl 20 
 

neprospěl 1 
 

 
 
6.  Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2017/2018 

skupina oborů 
vzdělání, 

kód, název 
78-42-M/06 Kombinované lyceum 
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počet přihlášek celkem  88 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na 
autoremeduru

36 

z toho v 1. kole 36 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 48 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: Kombinované lyceum 0 

 
7.  Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Ve školním roce 2016/2017 u nás studovala 1 studentka z Ukrajiny, 1 studentka z Polska 
a 8 studentů ze Slovenska. Znalosti českého jazyka jsou u těchto žáků poměrně dobré, 
potíže však dělá písemný projev. Doučování češtiny pro cizince, vedeného učitelkou 
českého jazyka, probíhalo pravidelně každý týden, účastnili se ho i někteří další žáci, 
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kteří potřebovali zlepšit své znalosti českého jazyka, především dyslektici. Celkem se 
tohoto doučování účastnilo pravidelně 20 žáků. 

8.  Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 
Ve školním roce 2016/2017 byli na škole vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami dle vyhlášky 27/2016 v tomto rozsahu:  

1. ročník: 2 žáci, + pedagogická rada doporučila návštěvu PPP 2 žákům 
2. ročník: 3 žáci, + doporučení obnovit neplatné zprávy z PPP dostali 3 žáci  
3. ročník: 1 žáci, + nově vyšetřen 1 žák, + doporučení obnovit zprávu dostal 1 žák 
4. ročník: 3 žáci, + 2 žáci požádali o uzpůsobení podmínek u maturitní zkoušky 

Speciální třídy pro studenty v naší škole nevytváříme, žáci ze znevýhodněného 
sociokulturního prostředí zde nestudují. 

 
  9.  Vzdělávání nadaných žáků  

Ve školním roce 2016/2017 na škole nestudoval žádný žák s mimořádným nadáním, 
odpovídající charakteristice dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 
10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Ve školním roce 2016/2017 proběhlo Výběrové zjišťování výsledků žáků, organizované 
Českou školní inspekcí.  
V předmětu Anglický jazyk se akce zúčastnilo celkem 11961 žáků, v naší škole to bylo 28 
žáků 3. ročníku. Průměrná úspěšnost našich žáků byla 85%, umístili se mezi zhruba 15% 
nejlepších žáků. 

 
11. Školní vzdělávací programy 

Ověřování vlastního Školního vzdělávacího programu Waldorfské lyceum probíhalo 
průběžně, souhrnně pak na výjezdním koncepčním zasedání školy v květnu 2017.  
 

Ročníkové práce 

Vytváření a prezentace ročníkové práce je jedním z vrcholů třetího ročníku.  

Studenti si 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. Hotovou práci pak zhodnotí 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, zvolené téma propracovat také prakticky a umělecky, nabídnout i 
vlastní názory a návrhy, dokázat vše přehledně a zajímavě prezentovat. 

V tomto školním roce si studenti vybrali například témata Historické techniky fotografie, 
Tvůrčí psaní, Stavba kachlových kamen, Gulag – povědomí společnosti a jeho dopad, 
Tropické deštné pralesy, Bel canto. 

Veřejná prezentace proběhla ve dnech 7. a 8. dubna 2017, zúčastnili se jí studenti z jiných 
ročníků, učitelé, rodiče a hosté.  
 
Podnikatelský projekt 
Cílem tohoto týdenního projektu 4. ročníku je se co nejpraktičtějším způsobem seznámit s 
pojmy a procesy podnikové ekonomiky, managementem a s projektovým řízením. Úsilí 
žáků je pak završeno veřejnou prezentací vlastních podnikatelských plánů, při které mají 
svůj projekt obhájit. 
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Během projektového týdne bylo úkolem studentů vytvořit ve čtyřčlenné skupině tzv. 
podnikatelský plán, tedy dokument, který je třeba předložit potenciálnímu investorovi, 
pokud chce podnikatel získat dotaci či půjčku pro realizaci svého projektu. Studenti 
zpracovali vizi konkrétní firmy, která by mohla ve skutečnosti fungovat, a to za 
podmínky, že by jejími vlastníky a zaměstnanci byli oni sami po skončení studia na 
střední škole. V potaz museli tedy vzít i své reálné finanční možnosti. Celý proces se 
skládal z několika kroků. Nejprve bylo nutné vytvořit marketingovou a obchodní 
strategii, která zahrnuje vizi podnikání, průzkum trhu výrobků nebo služeb, které chtěli 
nabízet, aby se přesvědčili, zda by na trhu vůbec uspěli a definici prodejních kanálů. Dále 
hledali konkrétní prostory, kde by firma fungovala, přičemž museli kontaktovat jejich 
majitele, aby zjistili, za jakých podmínek by jim byl prostor k dispozici. Nedílnou 
součástí bylo vypracování finančního plánu nákladů a výnosů, který obsahuje i výpočet 
jejich mezd v horizontu alespoň jednoho roku. 

V neposlední řadě zpracovali svou korporátní identitu, tedy navrhli logo firmy a své 
propagační materiály. Výsledkem projektového týdne byl již zmiňovaný dokument, 
podnikatelský plán, jenž musí obsahovat i zcela konkrétní informace o harmonogramu 
realizace projektu. 

Takto vzniklo sedm firem: 
• Čajoknižník (čajovna a antikvariát) 
• Ovce na vaši zahradu (pronájem ovcí) 
• Pohodlnámenstruace (e-shop s ekologickými menstruačními kalíšky) 
• Polní kvítí (e-shop s polním kvítím) 
• Recybear (dílna na výrobu oblečení z recyklovaných materiálů) 
• Váš druhý obývák (klub pro trávení volného času) 
• YummyWorld (cukrárna) 

Smyslem podnikatelského projektu bylo nejen získat reálný náhled do podnikání jako 
samostatné výdělečné činnosti. Navíc pojmy, se kterými se studenti setkávali v teoretické 
výuce ekonomie (např. nabídka a poptávka, tržní mechanismus), mohli prakticky využít 
při plánování podnikatelských aktivit. Studenti museli být také schopni efektivní týmové 
práce, byli nuceni si každý den formulovat dílčí cíle a práci si mezi sebe rozdělit tak, aby 
byl co nejvíce využitý potenciál každého z nich a aby se práce jednotlivců smysluplně 
doplňovala. Kreativní jedinci se tedy například spíše věnovali vytváření loga a 
propagačních materiálů, zatímco studenti obdaření bystrým analytickým myšlení 
vytvářeli finanční plán firmy. To jsou kompetence, kterých je v určité míře třeba snad v 
každé profesi, o kterou se budou jednou ucházet. 
 
Seminář společensky prospěšného podnikání a sociálních inovací 
Už několik let je součástí výuky ve IV. ročníku podnikatelský projekt, při němž studenti 
využívají nabytých znalostí z ekonomie a práva, aby ve dvou až čtyřčlenných týmech 
vypracovali reálný podnikatelský záměr. 

Letos jsme jako přípravu podnikatelského projektu pilotně zařadili do III. ročníku 
doplňkový projekt na téma sociálního podnikání, na nějž budou moci studenti při 
podnikatelském projektu na začátku IV. ročníku navázat. 

Projekt vedl Lukáš Policar, člen platformy Inovátoři.cz a spoluzakladatel projektu 
Podnikavá škola. S ním se 12. května studenti III. ročníku sešli na úvodní projektový den, 
během něhož se seznámili se základními pojmy a uvědomili si problémy ve svém okolí, 
které by bylo možno řešit právě inovativní podnikatelskou iniciativou. 

Části projektového dne se jako host zúčastnila Pavlína Hořejšová, spoluzakladatelka 
start-upu Rekola a nyní proponentka inovátorského sdružení Ashoka, která představila 
ideu Rekol a vyprávěla jejich příběh od prvního nápadu až ke dnešnímu úspěšnému 
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podniku. Na příkladě Rekol se pak účastníci naučili sestavovat „Lean Canvas“ a rozumět 
základním principům sociálního podnikání. 

Zatímco účast na úvodním projektovém dni byla součástí povinné výuky, následujících 
projektových odpolední 16., 23. a 30. května se již účastnily dobrovolné týmy studentů 
(k účasti se rozhodlo něco přes polovinu žáků III. ročníku). Jeden čtyřčlenný tým 
postavili i učitelé. 

Během těchto tří týdnů pak účastníci projektu rozpracovali své podnikatelské nápady do 
stavu, v němž bylo možno je 30. května prezentovat odborné porotě – ještě ne jako plně 
propočítané podnikatelské záměry, ale jako solidní základ pro případné pokračování při 
podnikatelském projektu na podzim. 

Některé ohlasy studentů: 
Museli jsme společně řešit problémy a přestat idealizovat. Bylo potřeba vyřešit spoustu 
praktických problémů, což vnímám jako praktický přínos nejen do podnikání. 
Dostal jsem základ a ponětí, co podnikání obnáší - existence social business - vyřešit 
problém skrze podnikání, má to smysl.  
Lean canvas - strukturovaný způsob pro rozjetí start-upu - nadšení do podnikání - 
dozvědění se vůbec o social business 
Jiný pohled na podnikání - spíše z druhé strany než jsem o něm dosud přemýšlel + další 
tipy a rady do dalších projektů/podnikání. 
Tříbení nápadů - dotáhnout a konfrontovat - představy s realitou 

 
12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Na škole se vyučuje angličtina (3 hodiny týdně) a němčina (3-2 hodiny týdně), ve 4. 
ročníku si pak žáci mohou zvolit další dvě hodiny výuky angličtiny nebo němčiny. 
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 
Od školního roku 2016/2017 začal na škole pracovat poradenský tým vytvořený z řad 
učitelů školy, který tvoří 2 výchovné poradkyně (psycholožka a speciální pedagožka) a 
metodik prevence (biolog). 

Od počátku školního roku jsme pozornost zaměřili i na realizaci plánu výchovně 
vzdělávacího poradenství dle nové vyhlášky 27/2016: 

1. Na pedagogické konferenci v říjnu – seznámení s novou legislativou o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a s metodikou pro 
nastavování podpůrných opatření, předání výtahu z metodiky jednotlivým učitelům 

2. (říjen-únor) – pozorování žáků 1. ročníku na případná podpůrná opatření 1. 
stupně, sdílení zkušeností z výuky 

3. (únor-březen) – na pedagogických konferencích došlo k postupnému vyhodnocení 
pozorování a realizace zavedených opatření v jednotlivých předmětech, sdílení 
zkušeností. Dále došlo k vytipování žáků 1. ročníku, kterým doporučíme návštěvu 
PPP. Pozorování žáků ostatních ročníků, vyhodnocení úspěšnosti opatření 
v jednotlivých předmětech. 

4. (květen/červen) – nové vyhodnocení podpůrných opatření, rozhovory s žáky a 
jejich rodiči – návrhy na návštěvu PPP.    
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Výchovná poradkyně (speciální pedagog) průběžně komunikovala s poradenskými 
zařízeními, která naši žáci navštěvovali, se zaměřením na lepší porozumění a vhodnější 
přístup k jejich obtížím. 

Výchovná poradkyně (psycholog) se i letos účastnila adaptačního kurzu 1. ročníku, kde 
se podílela na přípravě programu tak, aby usnadnil vzájemné poznávání nových 
studentů a přispěl k vytvoření základu pro dobré sociální vztahy. 

Dále obě výchovné poradkyně poskytovaly konzultace při řešení osobních, rodinných a 
zdravotních problémů žáků, u kterých jejich osobní a rodinná situace výrazněji 
zasahovala do učebního a vzdělávacího procesu. 

V osobních rozhovorech s třídními učiteli se na základě svých pozorování z výuky 
snažily výchovné poradkyně včas podchytit projevy problematického chování, 
konzultovat s učiteli příčiny zhoršeného prospěchu nebo školní docházky některých 
studentů a společně hledali řešení dané situace.  

Ve spolupráci s třídním učitelem 4. ročníku  řešila výchovná poradkyně další směřování 
našich žáků po maturitě. 

 
2.  Prevence rizikového chování 

Ve školním roce 2016/2017 vycházela prevence sociálně patologických jevů především 
z již tradičních a ověřených aktivit. Klíčovou složkou byla zejména úzká spolupráce mezi 
učiteli, žáky a rodiči, a to na všech úrovních. 

Pro včasné podchycení případných patologických jevů byla využívána zejména 
pozorování jednotlivých učitelů, která byla sdílena na každotýdenních pedagogických 
radách. Pravidelná část programu těchto rad (20 min) byla věnována postřehům 
k jednotlivým žákům i třídním kolektivům. V případě, kdy byl u některého ze žáků 
pozorován nestandardní jev (zvýšená absence, opakované zdravotní problémy, 
postavení stranou kolektivu třídy, atp.), bylo do programu pedagogické rady zařazeno 
podrobnější pozorování tohoto žáka a následný rozhovor žáka s vybraným učitelem 
(převážně třídním), případně rodičem. 

Nedílnou součástí preventivních opatření byly také již tradiční rozhovory. 
Ve školním roce 2015/2016 proběhly dva rozhovory 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 proběhly rovněž dva rozhovory 
zaměřené zejména na pomoc při výběru specializace a výběru tématu ročníkové práce. 
Rozhovory ve třetím ročníku, byly zaměřeny zejména na vypracování ročníkové práce a 
na volbu vysoké školy k dalšímu studiu. Rozhovory se žáky 4. ročníku byly zaměřeny 
zejména na profesní přípravu a reflexi studia na škole. 

Co se týče třídních kolektivů, výskyt zvýšených absencí, zejména u čerstvě plnoletých 
studentů 3. ročníku ve srovnání s předchozím obdobím opět výrazněji narostl. U jednoho 
studenta 3. a jedné studentky 4. ročníku vzniklo dokonce podezření ze záškoláctví. Toto 
téma bylo řešeno na jednání pedagogické konference a v jednom z případů bylo uděleno 
podmínečné vyloučení ze studia. Ani jeden z výše zmíněných již není studentem naší 
školy. Nízký počet pozdních příchodů u nových studentů školy se i v tomto roce 
podařilo udržet.  

Studenti 1. ročníku se ukázali jako mimořádně živí a temperamentní a bylo s nimi třeba 
tematizovat bezpečnost při volnočasových aktivitách (zejména školní přestávky a čas 
trávený ve škole po vyučování). Jinak nebyly v tomto roce zaznamenány žádné 
nestandardní situace. 

V souladu s dlouhodobou preventivní strategií školy jsme v tomto roce zařadili 
do programu besedu s odborníkem na nová média (Uwe Buermann, 13. 9. 2016, studenti 
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2. a 3. ročníku). V kolegiu učitelů jsme také usilovali o harmonické sestavení epochového 
a týdenního rozvrhu. Byl také navýšen počet nabízených kroužků, které studentům 
umožňovaly smysluplně trávit volný čas (latina, eurytmie, sborový zpěv, figurální 
kresba, swing). 

Na základě Metodického pokynu ministryně k řešení šikany ve školách a školských 
zařízeních Č. j. MSMT 21149/2016 byly dopracovány a revidovány krizové plány pro 
tuto oblast primární prevence. 

Ve 2. ročníku byly v rámci biologie zařazeny (částečně i na žádost žáků) hodiny 
o antikoncepčních metodách a debaty o bezpečném sexuálním životě. 

2. ročník se účastnil Mezinárodního eurytmického festivalu ve Witten-Annen. Příprava 
na tuto akci, jak jsem již uvedl v předchozích zprávách, je jedním z nejlepších sociálních a 
preventivních opatření a vede jednoznačně k posílení třídních kolektivů i celoškolních 
vztahů. 

 
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 ekologické praktikum pořádané pro studenty 2. ročníku, který je 
vůbec stěžejním pro EVVO na naší škole. 

Epocha zeměpisu ve 2. ročníku byla letos koncipována převážně jako projektová práce 
studentských skupin na předem dohodnutých tématech. Studenti si vybrali naplánování 
potravinově soběstačné rodinné farmy, stavbu ekologického rodinného domku a 
minimalizaci produkce odpadu v každodenním životě. Důraz byl kladen na konkrétnost 
a praktičnost zpracovávaných projektů. Kromě toho jsme v epoše pracovali zejména na 
analýze vztahů člověka a krajiny, mimo jiné na základě esejů Ivana Dejmala a Konrada 
Lorenze, a na tématu ekologického zemědělství (na příkladu hospodaření starých kultur). 

Ekologické praktikum bylo letos zaměřeno na prohloubení dalšího z projektových cílů - 
na přírodní stavby a ekologické materiály. Za tématem jsme se vypravili do Bílých 
Karpat, na hranici České a Slovenské republiky na školu přírodního stavitelství k Petrovi 
Skořepovi, který podobné akce pořádá již více než 6 let. Náš sedmidenní workshop byl 
spojením teoretického semináře s praktickým řemeslným tvořením. Bydleli jsme 
na táboře Polana, kde jsme i stavěli. V areálu se nacházelo několik cvičných staveb, také 
jsme si zkusili od základu v malém měřítku dřevěnou konstrukci pro zdění dusanou 
slámou. Probrali jsme a vyzkoušeli si prakticky stavbu slaměnohliněného domu 
nejefektivnější technikou a výrobu vlastních omítek a odlévání cihel. Na hradě pro děti 
jsme stavěli základy z kamenů, na obezdívce jídelny jsme skládali balíky slámy do 
dřevěné konstrukce. Hliněné cihly jsme využili na hradě a při stavbě komína u pece. 
Všechny cvičné stavby jsme nahazovali hliněnými omítkami. V povrchové omítce jsme 
tvořili dekorace formou lepení kachliček. 

 
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.  Probíhá v rámci několika předmětů – zeměpis, 
základy společenských věd, religionistika, dějepis, výuka jazyků, pedagogika.  

Od r. 2014 jsme držitelem titulu „Světová škola“, který je udělován školám, které se 
globálními tématy, lidskými právy, humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací 
zabývají nejen ve výuce, ale snaží se k jejich řešení i aktivně přispět. 

Velmi pozitivní vliv mají i zahraniční individuální studijní stáže, které naši žáci mohou 
využívat.  
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5. Výchova k udržitelnému rozvoji 
Témata VUR byla ve školním roce 2016/2017 realizována zejména ve vyučování 
zeměpisu (1. – 4. ročník), politologie (2. ročník), ekonomie (2. a 3. ročník) a základů 
společenských věd (4. ročník). Z významnějších tematických celků lze zmínit např. 
problematiku občanské angažovanosti a lidských práv a svobod, vybrané aspekty 
globální ekonomiky, téma Fair Trade, či zásady vlivu člověka na krajinnou sféru. 

Také jsme se pokračovali v aktivní účasti na projektu „Světová škola“ pořádaného 
organizací Člověk v tísni. 
 
Titul „Světová škola“ 
Waldorfské lyceum je od roku 2014 držitelem titulu „Světová škola“, udělovaného 
školám, které se: 

 - ve výuce zabývají tématy globálních souvislostí ve světě a z nich plynoucích  
      problémů, lidských práv, humanitární pomocí a rozvojovou spoluprací 

 - zajímají o sociální, ekologické, občanské a další související problémy v místě  
    svého působení, navrhují možná řešení těchto problémů a pořádají nebo  
    spolupořádají akce, jež k řešení vedou 
Titul je pravidelně obnovován na základě pokračující činnosti školy v těchto oblastech. 

   Citace z auditové zprávy organizace Člověk v tísni:  
- Na této škole je nutné především vyzdvihnout to, že studenti jsou opravdu nositeli projektu, 
zodpovědní za jeho průběh. Učitelé fungují jako jejich podporovatelé. Osobní angažovanost 
studentů i učitelů je veliká.  
 

6.  Školy v přírodě, zájezdy, kurzy 

Typ akce Místo konání Počet 
účastníků

Obsah, cíle 

Adaptační kurz          
1. ročník 

Malá Skála 36 
Seznámení s učiteli, přednášky, 
eurytmie, výtvarná výchova, 
botanika, turistika, cizí jazyky 

Terénní cvičení z 
biologie 

Kysuca, 
Slovensko 

28 
Porovnání pozorování rostlin 
podle Linného a Goetha 

Noční hra pro 
sousední ZŠW – 
7.třídu 

Praha 10 
Studenti 2. roč. připravili noční 
dobrodružná hra k Michaelské 
době 

Lyžařský kurz Krkonoše 22 
Sportovní kurz, sjezdové lyžování, 
běžky, snowboarding 

Podíl na tříkrálové 
slavnosti v mateřské 
škole 

Praha Žižkov 3 
Tři studenti 2. ročníku si připravili 
program, který pak předvedli 
dětem 

Sociální praktikum 
3. ročník 

Praha a ČR 30 
Dvoutýdenní praktikum studentů 
v různých sociálních zařízeních 

Profesní praktikum  
4. ročník 

ČR, Slovensko, 
Německo 

28 
Dvoutýdenní praktikum studentů 
v různých firmách a institucích 

Umělecký týden  
2. ročník 

Praha 31 
Intenzivní příprava eurytmického 
vystoupení 
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Ekologické 
praktikum 
2. ročník 

Bílé Karpaty 31 Stavění z přírodních materiálů 

Řemeslný týden Slovensko 32 Výuka tradičních řemesel 

Studijní cesta 
3. ročníku 

Itálie 38 
antické památky, historie, výtvarné 
umění, architektura, cizí jazyky 

Zeměměřičské 
praktikum  
1. ročník 

Albrechtice 
v Jizerských 
horách 

35 

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

Letní tábor Zdejcina 4 
Letní tábor pro děti, připravili 
studenti 2. ročníku 

 
Terénní cvičení z biologie 

V září 2016 studenti absolvovali terénní cvičení z biologie, kde se uskutečnilo linnéovské 
a goetheanistické pozorování rostlin. V rámci vycházek studenti kreslili rostliny, které 
pozorovali. Při večerních přednáškách jsme se věnovali přírodovědným biografiím a také 
biografiím Carla Linného a J. W. Goetha. Součástí kurzu bylo též pozorování krajiny a 
kresba či malba krajiny. Každý jednotlivec pracoval také na vlastním výzkumném úkolu, 
kde jsme se věnovali rozdílným biotopům. 
 
Profesní praktikum 

Účelem profesního praktika 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). Tentokrát to byly např. redakce Česká televize, 
Mikrobiologický ústav AV, Botanická zahrada, advokátní kancelář, ordinace chirurgie, 
autoopravna, divadlo Jatka nebo waldorfská škola v Berlíně.  

Po absolvování profesního praktika proběhlo společné zhodnocení získaných zkušeností 
a poznatků. 
 
Ekologické praktikum 2. ročníku 
Pro současný 2. ročník jsme připravili ekologické praktikum zaměřené na přírodní stavby 
a ekologické materiály. Za tématem jsme se vypravili do Bílých Karpat, na hranici České 
a Slovenské republiky na školu přírodního stavitelství k Petrovi Skořepovi, který podobné akce 
pořádá již více než 6 let. 
Náš sedmidenní workshop byl spojením teoretického semináře s praktickým řemeslným tvořením. 
Bydleli jsme na táboře Polana, kde jsme i stavěli. V areálu se nacházelo několik cvičných staveb, 
také jsme si zkusili od základu v malém měřítku dřevěnou konstrukci pro zdění dusanou slámou. 
Probrali jsme a vyzkoušeli si prakticky stavbu slaměnohliněného domu nejefektivnější technikou 
a výrobu vlastních omítek a odlévání cihel. Na hradě pro děti jsme stavěli základy z kamenů, 
na obezdívce jídelny jsme skládali balíky slámy do dřevěné konstrukce. Hliněné cihly jsme využili 
na hradě a při stavbě komína u pece. 
Všechny cvičné stavby jsme nahazovali hliněnými omítkami. V povrchové omítce jsme tvořili 
dekorace formou lepení kachliček. 
Práce však nebylo to jediné a poslední. Důležitou a tvůrčí součástí bylo i vaření, kdy jsme 
za spolupráce slunce částečně využili i solární vařič. Krásnými výhledy z kopců jsme se spojovali 
s krajinou a užívali si květinové louky. Někdo si rád přivstal i na východ slunce… Denní aktivity 
zpestřil indiánský lakros, fresbee či výlet k rybníku. 
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O noci svatojánské ožilo pódium za táborem právě dílem Sen noci svatojánské Williama 
Shakespeara v podání našich studentů. Hru připravovali v rámci hodin anglického jazyka 
a ve spojení s daným místem v daném čase to byl neopakovatelný zážitek. Večer pak ještě 
pokračoval u ohně jako každý den. 
Poslední den jsme se vydali na půldenní výlet do Petrovy „ekovesničky“, kde jsme se mohli 
podívat na další přírodní stavby v různých provedeních. Den jsme pak uzavřeli zhodnocením 
a osobními postřehy u ohně. 
 
Umělecko-řemeslný týden 

Studenti 1. ročníku se v květnu 2017 zúčastnili týdenního umělecko-řemeslného kurzu. 
Ten se pořádal na středním Slovensku pod záštitou Řemeslného dvora ve vesnici Očová.  

V průběhu 5 dní se intenzivně zabývali 5 činnostmi – dřevořezbou, výrobou píšťalky, 
kovářstvím, šitím křivou jehlou a kosením trávy tradiční kosou. Byli rozdělení do pěti 
skupin po 6-7 členech a v řemeslech se střídali, přičemž každým řemeslným blokem si 
prošli dvakrát. V jednotlivých činnostech je doprovázeli a na postup dohlíželi řemeslní 
odborníci. Kromě těchto činností se studenti ráno věnovali zpěvu lidových písní a večer 
lidovým tancům. Také mohli zažít výrobu sýra nebo pečení chleba.  

Takto strávený týden pomohl studentům prohloubit manuální dovednosti a povědomí o 
lidové kultuře. 

 

Umělecký týden 2.ročníku 27.-31.3.2017 

I ve  školním roce 2016/17 se studenti druhého ročníku pustili v rámci hodin eurytmie do 
přípravy většího uměleckého programu, který měl být prezentován v květnu 2017 na 
veřejných vystoupeních v Praze, v Heidelbergu a ve Witten Annen.  

Program byl sestaven z první věty Sonáty a moll od F. Schuberta a z eurytmického 
ztvárnění autorských textů. Studenti si vybrali dva různé příběhy: část třídy pracovala na 
pohádce pro děti napsané učitelkou Vlastou Šimkovou a druhá část si zvolila humorný 
autorský text spolužáka Matyáše Poláka. Nácvik probíhal v rámci pravidelných hodin 
eurytmie, ale zejména v rámci uměleckého týdne. V průběhu tohoto týdne, který se konal 
koncem března, měli žáci možnost věnovat se přípravě programu intenzivně. Dostat se 
do své role, zabývat se jí, sladit se se skupinou, upevnit a procvičit společné choreografie.  

V uměleckém týdnu měli také možnost pracovat se zahraničním lektorem a zakusit tak 
přístup jiného učitele, komunikovat a dorozumět se s ním v cizím jazyce. Letos se 
studenty cvičil učitel a umělecký eurytmista z německé skupiny Mistral, Daniel Müller 
Goldegg. Pod jeho vedením prohlubovali zejména práci na obou příbězích.  

Nácvik a další práce na programu probíhala pak ještě dva další měsíce. Vyústěním byla 
tři zdařilá vystoupení, která publikum oslovila a svým humorem pobavila u nás i v 
zahraničí. 
 
Italská cesta 3. ročníku 
Ve čtvrtek 1. června, o dvě hodiny dřív, než začíná běžný školní den, jsme se sešli před autobusem, 
který se měl stát na dalších jedenáct dní naším pojízdným domovem. Započala ročníková cesta, 
na které jsme se rozhodli objevovat krásy Itálie. 
Po náročném přejezdu jsme se usídlili v kempu mezi Milánem a Turínem.  V dalších dnech jsme 
navštívili výstavu The Restless Earth o migraci v muzeu Triennale, viděli slavný Milánský dóm, 
v Castello di Rivoli jsme se seznámili s uměním Arte povera, jež je italskou chloubou 2. poloviny 
20. století, a blíže poznali atmosféru severních měst. 
Při cestě na jih jsme se zastavili ve dvou zahradách. První z nich byla zahrada moderní umělkyně 
Niki de Saint Phalle, která v nás svou hravostí a extravagancí zanechala rozličné pocity. Druhá, 
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Parco dei Mostri, byla klidným prostorem, kde si mnozí z nás odpočinuli od únavného cestování 
v autobuse. 
Nejdéle jsme pobyli v kempu nedaleko Vesuvu. Skalnaté pobřeží, malinká kuchyňka, průzračná 
voda a dlouhý stůl s lavicemi mezi našimi stany pod větvemi olivovníků, to vše vybízelo 
k večerním hrám na kytaru a společnému povečeření. Z tohoto místa jsme podnikli výlety 
k jednomu z nejzachovalejších chrámů z Antiky v Paestu, vylezli na Vesuv a obdivovali tamní 
flóru, nahlédli do života v antickém Herculaneu a rozsáhlejších Pompejích a na závěr okusili 
náladu živelné Neapole. 
Poslední zastávkou se stala Ravenna, útulné městečko na severovýchodu Itálie s raně 
křesťanskými sakrálními stavbami a proslulými mozaikami, která naši cestu – jakousi mozaiku 
italského života, přírody a kultury – symbolicky uzavřela. 

 
7.  Mimoškolní aktivity 

Zaměření Počet žáků 

Pěvecké sbory 1., 2. a 3.ročník 89 

Pěvecký kroužek 14 

Kroužek eurytmie pro 3 a 4. 
ročník 

10 

Klub mladého diváka - divadlo 25 

Doučování ČJ (pro cizince a slabší 
žáky) 

10 

Německá konverzace 4 

Kroužek latiny 4 

 
8.  Soutěže  

Typ akce Místo 
konání 

Počet 
účastníků

Úspěšnost 

Den Poezie, zapojení do celorepublikové 
akce, 1. ročník 

Praha 
Opatov 

68 velmi dobrá 

Fórum eurytmie 
2. a 4.ročník 

Witten 
Annen 

43 velký úspěch 

Bussines simulace 
3. ročník  

OA Karlín 10 vynikající 
 

Den Poezie 

Vyvrcholením epochy poetiky byl Den Poezie, který se tentokrát uskutečnil v kavárně 
Mezi Domy v sousedství školy. Studenti 1. ročníku zde uspořádali veřejné čtení svých 
básní pod názvem Žádný člověk není ostrovem. Publikum tvořili žáci a učitelé školy a 
několik rodičů a místních občanů. 
 
Business simulace 

Business simulace je ve světě velmi oceňovaná ekonomická simulace, která přináší 
možnost vidět celistvý obrázek finančních souvislostí v simulované firmě. Simulace 
rychle, přesně a realisticky ukazuje, jaký vliv mají jednotlivá rozhodnutí na finanční 
výkonnost firmy. Jedná se o business simulaci, která je navržena tak, aby její účastníci 
(studenti) mohli snadno pochopit složitou a komplexní činnost spojenou s vedením malé 
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nebo středně velké firmy. Na simulační desce jsou plasticky zobrazeny všechny klíčové 
prvky nutné pro řádné vedení firmy a účastníci se postupně seznamují s opatřeními 
nezbytnými pro zajištění úspěchu a dlouhodobého rozvoje. Díky simulaci získají 
účastníci cenné zkušenosti, které jsou potřeba k provozování malého podniku na 
dnešním, vysoce konkurenčním trhu. Správné pochopení významu jednotlivých pilířů 
podnikání je přitom zcela klíčovým momentem, který následně rozděluje firmy na ty 
úspěšné a na ty, kteří pouze přežívají a dříve nebo později jsou odkázáni k zániku. Kurz 
je veden společností Smarter. 

V tomto školním roce jsme se připojili k Obchodní akademii Karlín, v každém ze dvou 
kol soutěžilo 6 pětičlenných týmů, z toho vždy 5 z OA a 1 tým z Waldorfského lycea. Oba 
naše týmy byly podle hodnocení učitelů z OA výrazně lepší než ostatní týmy z OA, 
zejména v originální bussines idei, ve výborném marketingovém plánu, a v péči o 
zaměstnance. Rozdíly mezi přístupem studentů byly pro učitele OA tak překvapující, že 
se je pokusili charakterizovat – viz příloha této Výroční zprávy. 

 
9.  Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů 

Typ akce Místo 
konání 

Počet 
účastníků 

Popis 

Metodická podpora 
+ výuka v cizím 
jazyce 

Praha 31 
Učitel eurytmie z Německa - pomoc při 
týdenní intenzivní přípravě EU vystoupení 
2. ročníku, výuka vedena v němčině 

Mezinárodní 
festival 
květen 2017 

Witten-
Annen, 
Německo 

43 žáků +  
500 diváků

Získání zkušenosti na mezinárodním 
setkání mladých, možnost vnímat se 
navzájem v tvoření a vystupování; 
komunikace v cizím jazyce; reprezentování 
ČR; posílení třídního kolektivu v rámci 
přípravy společného projektu; účast na 
workshopech alternativních tanečních a 
hudebních aktivit  

 
Mezinárodní eurytmický festival ve Witten Annen 

Ve školním roce 2016/17 se mezinárodního eurytmického festivalu pro mladé „Forum 
Eurythmie“  ve Witten Annen v Německu zúčastnila naše škola již pošesté.  Studenti 2. 
ročníku jako celá třída, a také 8 studentů 4. ročníku, kteří navštěvovali v průběhu 
školního roku dobrovolný eurytmický kroužek. Každá skupina prezentovala svůj vlastní 
program. – i letos s velkým úspěchem a nadšenými ohlasy publika. Studenti 2. ročníku 
předvedli 1. větu Sonáty a moll od skladatele Franze Schuberta a eurytmické ztvárnění 
dvou autorských textů – jeden o tom, jestli skřítek Vítek najde lék pro umírající strom z 
královské zahrady a ten druhý o dobrodružství neduživého tuřínu, který skončí vyhozen 
na kompostu. 

Studenti z eurytmického kroužku se zabývali tématy odcizení a stínů v lidské duši, 
nástrahami skrytých koutů lidské mysli. Palčivá otázka: "Kdo jsem?" zazněla v krátkém, 
ale intenzivním programu z autorských textů protkaných modernými kompozicemi z 
cyklu Musica Ricercata maďarského skladatele Györgiho Ligetiho. 
 

Cesta 2. ročníku na mezinárodní eurytmický festival Forum Eurythmie 2017  
Nastalo úterní ráno a všichni se už konečně ospale setkali u autobusu. Namířeno jsme měli 
na „miniturné“ do Heidelbergu a Witten Annen, kde jsme měli ukázat náš eurytmický program. 
Tvořili jsme ho několik měsíců na hodinách eurytmie. Cesta do Heidelbergu trvala asi 8 hodin 
a když jsme pak všichni vystoupili z autobusu, přivítal nás milý pán – Johannes Duve, který nás 
pak následně provedl po starém městě. V kostele Svatého ducha (Heiliggeistkirche) jsme 
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si zazpívali  a pak se již zase vrátili k autobusu a odjeli do tamější Waldorfské školy. Nastalo 
několik hodin úprav kostýmů a zkoušek našeho vystoupení. Také jsme měli možnost prohlédnout 
si školu, která je nesrovnatelně větší a lépe vybavenější než ta naše. Dalšího dne nás do školy 
přivezli „naši noví rodiči“, u kterých jsme strávili noc. Vystoupení jsme ukazovali všem 12 
ročníkům waldorfské školy a mělo úspěch. Po obědě následovalo dalších 6 hodin v autobuse 
směrem Witten-Annen. Naším cílem bylo účastnit se mezinárodního eurytmického festivalu 
Forum Eurythmie 2017, kde jsme měli vystupovat spolu s 900 dalšími účastníky. Když jsme 
dorazili, ubytovali jsme se, šli jsme na večeři a následně na první eurytmická vystoupení. 
Následující dny byly v duchu volných programů s tím, že celá skupina se sešla vždy jen 
na snídaních, obědech, večeřích a zkouškách. V pátek jsme vystoupili s vědomím, že uzavíráme 
půlroční snažení. Na jevišti jsme ukázali eurytmické ztvárnění skladby od F. Schuberta 
a vtipnou báseň „Tuřínovo dobrodružství“, napsanou naším spolužákem Matyášem Polákem 
o biodynamickém kompostu. Publiku jsme tedy přinesli něco z českého humoru a z jejich reakcí 
bylo zřejmé, že ho náležitě ocenili. Po vystoupení jsme odcházeli naprosto spokojeni a šťastni 
z vlastního úspěchu. Zbytek festivalu jsme si pak mohli báječně užít bez stresu a pojmuli jsme jej 
skoro jako prázdniny či dovolenou. 
Co se týče vystoupení ostatních účastníků, byli jsme překvapováni i po zbytek festivalu. Dovoluji 
si říci, že nikdo z nás neočekával, jakým různorodým způsobem se dá pojmout, uchytit či snad 
pochopit eurytmie. Postřehem také bylo, že dnešní ročník Fora Eurythmie se nesl v „trendu“ –
 v jednoduchosti je síla, což se projevilo ve dvou či více skupinách, kde bylo vystoupení založené 
jenom na sedmidílném cvičení (jedno ze základních cvičení v eurytmii – s hůlkou – pro vnímáni 
prostoru a pravidelnosti gest), zato v mnoha zajímavých variacích. 
Odjížděli jsme s prvním deštěm, jež se za ten týden objevil a málokomu z nás se chtělo vrátit zpět 
do Prahy. 

Text: Veronika Dolistová, 2. ročník 

 
10.  Spolupráce s partnery   

S největším počtem domácích partnerů spolupracujeme v rámci sociálního praktika 
studentů 3. ročníku. Navázali jsme spolupráci s celkem 34 zařízeními (domovy pro 
seniory, chráněné dílny, školy pro postižené děti, dětské domovy, mateřské školy, 
poradny pro uprchlíky, střediska pro drogové závislosti).  

Postupně rozvíjíme také síť partnerských organizací pro dvoutýdenní profesní praktika 
ve 4. ročníku. Ve školním roce 2016/17 jsme takto spolupracovali s 28 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. 

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 se společností EDUIN. 

Se základními a středními waldorfskými školami v ČR spolupracujeme v rámci Asociace 
waldorfských škol ČR a Akademie waldorfské pedagogiky. 

Pomáháme novým iniciativám pro založení waldorfských lyceí (České Budějovice, 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.  
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11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou 

Ve školním roce 2016/2017 jsme se spolu s Akademií waldorfské pedagogiky podíleli na 
organizaci a obsahové náplni tříletého semináře waldorfské pedagogiky „Waldorfský 
učitel“, akreditovaného MŠMT jako DVPP. Tento seminář probíhá formou 8 víkendů 
v roce a dvoutýdenní akademie o prázdninách. Víkendové kurzy se konají ve 
Waldorfském lyceu v Praze, dvoutýdenní akademie ve waldorfské škole v Semilech. Pět 
učitelů lycea zde působí jako lektoři. 

 
12. Další aktivity, prezentace 

Typ akce Místo konání 
Počet 

účastníků Cíle, obsah 

Setkání s absolventy Praha 106 
Setkání s absolventy školy u 
příležitosti 10. výročí zahájení 
činnosti 

Podnikatelský projekt   
4.ročník 

Praha 
28 + cca 56    

diváků 

Týdenní příprava 
podnikatelského záměru v 
reálných podmínkách, po 
skupinách. Veřejná prezentace. 

Koncert studentů 
Waldorfského lycea 
v Praze a SOŠ 
waldorfské v Ostravě 

Chrám Panny 
Marie Sněžné 

126 

Repertoár Collegium musica 
(sbor studentů W lycea) a Avis 
igneus (sbor studentů SOŠ 
waldorfské). V závěru společně 
nastudovaná Missa brevis op 
176. od Zdeňka Lukáše. 

Přednáška I. Smolky na 
konferenci Výzvy 
moderního světa práce 

Pardubice 74 
Téma: Vzdělávání zaměřené na 
kompetence v praxi 

Den otevřených dveří 
29. 11. 2016 

škola 187 
Zapojení všech žáků školy do 
prezentace 

Architektonická exkurze 
4.ročník 

Praha 28 
Moderní umění – architektura, 
kostely na nám.Jiřího z 
Poděbrad, Čechovo nám.  

Návštěva výstavy 
4.ročník 

NG-Veletržní 
palác 

30 Výstava Celník Rousseau 

Hudební soustředění  
2. ročník 

Sluštice 36 
Nácvik Dvořákovy Lužanské 
mše 

Den otevřených dveří 
18. 1. 2017 

škola 194 
Zapojení všech žáků školy do 
prezentace 

Návštěva Národního 
divadla        4. ročník 

Praha 28 
Historizující sloh, výzdoba ND - 
architektura 

Vánoční slavnost  škola 142 Program studentů a učitelů  

Úklidová akce  
leden 2017 

Lesopark u 
Hostivařské 
přehrady 

18 
Studenti 1. ročníku uspořádali 
pro spolužáky a učitele 
úklidovou akci lesoparku 

Den otevřených dveří 
15. 2. 2017 

škola 142 
Zapojení všech žáků školy do 
prezentace 

Přednáška O. Ševčíka 
pro Ekologickou sekci 

Emauzský 
klášter 

36 
Téma -  Mladý člověk na cestě 
k vědomému uchopení krajiny a 
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České křesťanské 
akademie 

k ekologickému myšlení 

Návštěva divadelního 
představení - 4.ročník 

ND Nová 
scéna 

28 Absurdní drama 

Setkání waldorfských 
učitelů 

škola 100 
Uspořádání 4 denního setkání 
českých waldorfských učitelů 

Školní maturitní ples  
únor 2017 

Praha cca 400 
Setkání současných i bývalých 
studentů s učiteli  

Exkurze do různých 
křesťanských 
společenství, mešity, 
budhistického centra 

Praha 28 
V rámci výuky filosofie a 
religionistiky, 3. ročník 

Koncert sboru v chrámu 
U Salvátora, 2.ročník 

Praha 
31 žáků + 

176 diváků 

Dvořákova mše D-dur 
„Lužanská“, s varhanním 
doprovodem 

Koncert Bel canta 
Kostel sv. 
Vavřince 

84 
Koncert několika studentů 2. a 
3. ročníku 

Přednáška I. Smolky na 
konferenci Neurověda 
ve vzdělávání 

Praha 123 
Téma: Vývoj nebo výcvik? Má 
být vzdělávání jen k tomu, 
abychom se něco naučili? 

Veřejná prezentace 
ročníkových prací 

škola 104 
Prezentace ročníkových prací      
pro studenty, rodiče a veřejnost 

Čarodějnice na lyceu  
30. 4. 2017 

zahrada školy 25 
Setkání inspirované právě 
probíhajícím tématem Faust ve 
3.ročníku 

Eurytmické vystoupení  
2. a 4. ročníku 
květen 2017 

Salesiánské 
divadlo Praha 

38 žáků + 
165 diváků 

Studenti 2. a 4. ročníku 
vystoupili s eurytmickým 
programem pro rodiče, přátele a 
veřejnost 

Koncepční metodické 
soustředění učitelů lycea 
květen 2017 

Praha 16 
Třídenní soustředění – reflexe 
stávajícího a příprava 
následujícího školního roku 

Eurytmické představení 
červen 2017 

Divadlo Na 
Prádle 

96 diváků 

Vystoupení absolventů Schule 
für eurythmische Art und Kunst 
v Berlíně, z nichž jednou je i 
absolventka naší školy 

Umělecko-mediální 
projekt ve 3. ročníku 

škola, další 
místa v Praze  

29 
Týden určený k osvojení si 
různých druhů umění a práce s 
vizuálními médii 

Setkání s absolventy školy 
U příležitosti 10. výročí zahájení činnosti školy jsme uspořádali setkání s absolventy 
školy. Oslovili jsme 7 ročníků absolventů, z celkem 187 jich přišlo celkem 81.  
Setkání se uskutečnilo 27. 9. 2017. Nechyběl obrovský dort, prohlídka školy, řada 
překvapení, piknik na zahradě, spousta fotek a videí, povídání společné i po třídách, 
mapa světa (k vyznačení kde všude absolventi byli), koncert čerstvých absolventů, a po 
setmění pozorování Saturna. 
Připravili jsme i dotazník, který jsme rozeslali i těm, kteří nemohli přijít. Otázky byly 
následující: 

 Co nyní studuješ nebo děláš? 
 Obor studia/činnosti:  
 Co máš za sebou? Jiná škola nebo činnost? 
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Jsi spokojený(á) s tím co děláš?   
Kdyby ses znovu rozhodoval(a), vybral(a) by sis znovu Waldorfské lyceum? Proč?   
Jaké bylo studium na naší škole? Jaké to bylo, co Ti dalo? 
Co mohlo být během studia jinak? Na co tě škola nepřipravila? 
Jak bys popsal(a) naši školu pro ostatní mladé lidi? 
Jaké máš plány do budoucna? 

 

Obdrželi jsme zpět 63 vyplněných dotazníků, jejich výsledky přibližují následující grafy:  
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Výběr toho, jak někteří absolventi charakterizují naši školu, si můžete přečíst v příloze na 
konci této Výroční zprávy. 
 
Setkání waldorfských učitelů 2017 

Společně se sousední ZŠ a SŠ Waldorfskou jsme v tomto roce pro Asociaci waldorfských 
škol ČR připravili setkání českých waldorfských učitelů na téma Utvářející síly sociálního 
organismu. Přibližně sto účastníků z celé republiky se sešlo od 2. do 5. února 2017 
v našich školách, aby se v 11 pracovních, 11 uměleckých a 7 textových skupinách snažili 
o společné prohloubení práce waldorfského učitele. Večerního přednáškového cyklu se 
ujal Stephan Eisenhut, redaktor časopisu Die Drei, přední odborník na otázky sociální 
trojčlennosti. 
 
Koncerty v podání našich studentů 

Školní rok 2016/2017 byl mimořádně plodný a naši studenti se představili hned s trojicí 
výjimečných hudebních večerů. 

Již na podzim, 21. října 2016 se se svým repertoárem představilo volné sborové uskupení 
studentů 2. a 3. ročníku – Collegium Musica. Společně se studenty SOŠ Waldorfské 
v Ostravě (těleso Avis igneus) provedli v Chrámu Panny Marie Sněžné skladbu Missu 
brevis, Op. 167 od soudobého českého skladatele Zdeňka Lukáše. 

Právě zmíněná skladba se dočkala ještě reprízy na koncertě organizovaném Zsofií 
Moravcsíkovou, studentkou 3. ročníku, v rámci její ročníkové práce, a to 22. února 2017, 
tentokráte v kostele sv. Vavřince. Jádrem celého programu tentokrát byla sólová 
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vystoupení organizátorky samotné, která výborně ovládá techniku bel canta 
a předvedla jak klasické skladby italských mistrů, tak i česká díla první poloviny 
20. století. 

Vrchol koncertní sezóny v posledních letech představuje jarní koncert studentů 
2. ročníku, na kterém se intenzivně pracuje po celý rok. Současní druháci nastudovali 
převážnou část Dvořákovy Mše D dur (op. 86), známé též jako „Lužanská“. V rámci 
přípravy se věnovali skladbě nejen na pravidelných týdenních zkouškách, ale také 
na lednovém hudebním soustředění, které proběhlo v mateřské školce ve Slušticích 
u Prahy. Skladba byla provedena 24. dubna 2017 v kostele U Salvátora ve své původní 
verzi komponované pro smíšený sbor, sóla a varhany. Varhanního doprovodu se ujal 
MgA. Martin Moudrý, kterému děkujeme za podporu. V úvodu večera zaznělo také 
několik drobnějších skladeb z 20. století, s nimiž kromě studentů 2. ročníku vystoupil 
sbor učitelů, rodičů a přátel školy, který se začal scházet z iniciativy rodičů v tomto 
školním roce. 

Je tedy patrné, že hudební život na Waldorfském lyceu vykazuje mimořádný stupeň 
diferencovanosti a s potěšením se rozvíjí do dalších a dalších forem. Těšíme se 
na sezónu 2017/2018. 
 

Prezentace ročníkových prací 3. ročníku 

Prezentace většina ročníkových prací proběhla jako tradičně v sále školy, některé části 
prací však byly prezentovány i jinde, např:  

Rebeka Harrisová uspořádala v rámci ročníkové práce „Tři světy – porovnání 
fotografických žánrů“ výstavu svých fotografií s názvem STŘEPY SVĚTA v Národní 
technické knihovně v Praze. 

Lalika Podulka vystavovala své figurální kresby v centru Klinika na Žižkové. 

Zsofie Moravcsíková uspořádala koncert, o kterém napsala: 
V rámci umělecké části své ročníkové práce „Bel canto“ jsem uspořádala koncert, na kterém jsem 
vystupovala se skladbami českých skladatelů 20. stol. a s belcantovými skladbami z období baroka 
až po romantismus. Kromě mě na koncertě vystupovala sólově Alica  Priehradníková a Matylda 
Topinková, programu se v kvartetu také zúčastnil Jakub Koledzai a Matyáš Polák. Protože jsem 
věděla, že sama nedokáži uzpívat celovečerní koncert, požádala jsem své spolužáky, kteří zpívají 
ve sboru Collegium musica, aby na mém koncertě také vystoupili. Součástí programu mělo být 
i vystoupení pěveckého tria, které spolu se mnou tvoří další 2 žákyně Magdy Bělohlávkové. 
Ve středu 22. 2. 2017 v pět hodin začala zkouška v kostele sv. Vavřince. V sedm hodin přišli první 
diváci a v půl osmé byl sál téměř plný. Koncert jsem uvedla malým proslovem a s lítostí jsem 
musela oznámit, že pěvecké trio nevystoupí, protože jedna členka onemocněla. 
Po proslovu začal samotný koncert. Matyldě Topinkové a Alici Priehradníkové se jejich sólová 
vystoupení podařila moc krásně a svou nervozitu dokázaly dobře zakrýt. Při vystoupení 
s kvartetem byli všichni nervóznější, a proto bylo během jejich vystoupení více míst, kde si nebyli 
jistí intonací. 
Collegium musica zazpívalo obzvlášť pěkně Missa Brevis od Zdeňka Lukáše. Sbor učinil od svého 
posledního vystoupení veliký posun, protože se jeho jednotliví členové nebáli zpívat nahlas. 
Svá vystoupení jsem si moc užila a mám z nich v celku dobrý pocit. Nikdy jsem na jednom 
koncertě nezpívala tolik skladeb (sólově), takže to pro mě byla úplně nová zkušenost. Před 
koncertem jsem byla trochu nervózní, ale jak jsem vylezla na pódium a začala zpívat, nervozita 
byla pryč. Atmosféra na koncertě byla velice příjemná a diváci vypadali spokojeně. Celkově koncert 
považuji za velice zdařilý. 
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Umělecko-mediální týden 

V posledním květnovém týdnu proběhl ve 3. ročníku umělecko-mediální projekt, který 
byl založen na spojení více druhů umění a na práci s médii, zejména médiem filmovým. 
Žáci nejprve pracovali s básnickými texty (výběr, úprava) a vlastnoručně modelovali 
hliněné sochy, inspirované tvary lidských kostí. Dále se učili vnímat řeč filmu a rizika 
spojená s mediální a zejména vizuální manipulací. Poté tvořili koncepci vlastního filmu 
na základě básnické inspirace a tento film pak samostatně v pětičlenných skupinách 
natáčeli a pracovali na jeho postprodukci. Osvojili si tak i nové dovednosti v oblasti 
filmové tvorby, ale i v oblasti mediální výchovy, uměleckého modelování a práce 
s textem. 

 
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 

Testování Inspis 

Ve 3. ročníku (28 žáků) proběhlo Výběrové zjišťování výsledků žáků v angličtině, 
organizované Českou školní inspekcí.  
Naši studenti se umístili mezi cca 15% nejlepších žáků z celkově 11961 žáků, kteří se 
testování zúčastnili. 

 

Komplexní inspekce 

Ve dne 30. 3. – 31. 3., 3. 4. a 19. 4. 2017 byla provedena inspekční činnost České školní 
inspekce. Inspekční zpráva konstatuje výborné výsledky ve všech sledovaných oblastech. 
Jako silné stránky školy uvádí: 

- příkladné zapojení učitelů a žáků do chodu školy 
- příznivé pracovní klima 
- podporu rozvoje osobnosti žáků 
- efektivní systém řízení 
- velmi dobré výsledky vzdělávání žáků 
- systém poradenských služeb a podpůrných činností 
- partnerství, mezinárodní spolupráci 

Jako jedinou, zato výraznou slabou stránku zpráva uvádí stávající prostorové podmínky, 
které limitují další rozvoj školy. Jediným doporučením pro zlepšení činnosti školy je 
„vyřešit ve spolupráci se zřizovatelem rozšíření prostor pro výuku“. 
Kompletní zprávu je možno si přečíst na webu ČŠI: 
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=683 

 
2.  Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

Druh kontroly Kdo kontrolu vykonal termín Výsledné 
hodnocení 

Kontrola ochrany 
veřejného zdraví a 

plnění hygienických 
požadavků 

Hygienická stanice hl. m. 
Prahy 

 
11. 5. 2017 

Nebyly shledány 
nedostatky 
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VI.  Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016 
Základní údaje (uvedeny v tisících Kč): 

Osobní náklady  7029    
Učební pomůcky      56   
Vybavení školy      83   
Materiál     211   
Opravy a údržba    123 
Cestovné     156   
Náklady na reprezentaci     36 
Energie     493   
Služby     773   
Celkem    8960  

Hospodaření školy v roce 2016 bylo vyrovnané, k 31. 12. 2016 byl vykázán nulový 
hospodářský výsledek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017 : 

Schválena školskou radou dne   24. 10. 2017 

Podpis předsedy školské rady  ………………………………….. 

Podpis ředitele školy    …………………………………..  

V Praze dne  ………..……….. 
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VÝZVY MODERNÍHO SVĚTA PRÁCE  
- Vzdělávání ke kompetencím

Co potřebují zaměstnavatelé? Co nabízejí školy? Jak vše propojit?

15. 11. 2016 | 9.00 -  16.00 hodin

Společenský sál radnice  

(Pernštýnské nám. 1, Pardubice)

PROGRAM
KONFERENCE

BLIŽŠÍ INFORMACE O KONFERENCI A PŘIHLÁŠKU NAJDETE NA http://www.pardubice.eu/konferencevmsp



8.30 – 9.00 hod.

PREZENCE
U prezence můžete věnovat své vizitky pro pozdější  
vytvoření sdíleného adresáře účastníků.

Moderování:  Tomáš Feřtek, EDUin

9.00  - 9.15 hod.

ÚVODNÍ SLOVO
Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora  
pro školství, sport a kulturu

Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., děkan Filosofické fakulty  
Univerzity Pardubice

9.15 - 10.45 hod.

PANEL I
• Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu 
 Vzdělávání pro Průmysl 4.0, realita a vize.

• Ing. Ivan Smolka, Waldorfské lyceum Praha 
 Vzdělávání zaměřené na kompetence v praxi.

• Barbora Jančová, Člověk v tísni 
  Jaké kompetence potřebuje pracovník v humanitární  

a rozvojové neziskové organizaci.

• Mgr. Silvie Pýchová, SKAV, EDUin, Centrum kompetencí 
 Úspěch pro každého žáka, co to znamená?

10.45-11.00

COFFEE BREAK

11.00-12.30 

PANEL II 

• Margareta Van Raemdonck, ECSWE, Brusel 
  Koncepce belgického odborného školství: mapování  

a prokazování kompetencí.

• Ing. Zdenka Kulhánková, JUNKER Holice 
  Technická akademie Erwina Junkera a její zkušenosti  

s absolventy.

• Ing. Štěpánek Ladislav, SPŠE a VOŠ Pardubice  
  Spolupráce se zaměstnavateli a význam neformálního  

vzdělávání.

• Dagmar Krausová, Foxconn Pardubice 
 Jak dnes vnímáme čerstvé absolventy  
 – teorie vs. praxe.

12.30 -13.15

RAUTOVÉ BUFFET

13.15 – 14.45

PANEL III 
• Thomas Peither, Maas & Peither AG 
 Zkušenosti s absolventy v německém systému vzdělávání.

• Mgr. Šárka Šandová, Gymnázium Hořice 
 Gymnázium není jen přípravka na vysoké školy.

• Ing. Jan Ptáček, Střední průmyslová škola chemická Pardubice 
 Kam kráčí chemické vzdělávání?

• Ing. Olga Marečková, Synthesia Pardubice 
 Chemie krok za krokem.

14.45 – 15.00

COFFEE BREAK

15.00 – 16.00 

SPOLEČNÝ ZÁVĚR

Bližší informace o konferenci poskytne:

Mgr. Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury  
a sportu Magistrátu města Pardubic, tel. 603 549 492, ivana.
liedermanova@mmp.cz 

Mgr. Olga Havlíková, vedoucí oddělení školství, Magistrát 
města Pardubic, tel. 739 249 721, olga.havlikova@mmp.cz 

BLIŽŠÍ INFORMACE O KONFERENCI A PŘIHLÁŠKU NAJDETE NA http://www.pardubice.eu/konferencevmsp

KONFERENCE
VÝZVY MODERNÍHO 
SVĚTA PRÁCE  
PROGRAM:



















 

www.neurovedavevzdelavani.cz                                      
www.everesta.cz 

     

 HARMONOGRAM
st eda 5. 4. 2017 Hotel DUO Praha 

08:15 – 09:00 Registrace ú astník  
09:00 – 09:15 Zahájení konference 

09:15 – 10:00 
 
 
10:00 – 10:45 
 

Prof. MUDr. VLADIMÍR BENEŠ 
Ovliv ování fungování mozku z pohledu sou asné medicíny 

PhDr. Jan SVOBODA 
Agresivita u d tí 

10:45 – 11:10 Coffee break 
11:10 – 11:55 
 
 
 
 
 
11:55 – 12:30 
 
 
 
 
 
 

Jaroslav DUŠEK 
U ení jako lidská p irozenost – ízený rozhovor 
 
PANELOVÁ DISKUSE  
Motivace d tí k u ení 
Panelisté:  
Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D., zástupce MŠMT 
Jaroslav Dušek, volná výchova 
Ing. Ivan Smolka, Waldorfské lyceum   
PhDr. Jan Svoboda, pedagog a psycholog 
Michaela Tilton 

12:30 – 13:30  Ob d 
 
13:30 -  14:30 
 
 
 
14:30 – 15:15 
 
 
15:15 – 15:20 
 
 

Sarah Leupen 
Motivating students 
 
Ond ej Šteffl 
Vzd lávání v 21. století 
 
POZVÁNÍ panem Jílkem na jednotlivé workshopy po CB: 
1. SEKCE „U ÍME SE CELÝ ŽIVOT“ 
2. SEKCE „ALTERNATIVA VE VZD LÁVÁNÍ“ 
Každá sekce zam ena na konkrétní cílovou skupinu. 

15:20 – 15:35 Coffee break 

 Workshopy – dv  odd lené sekce 
„U íme se celý život“ „Alternativa ve vzd lávání“ 

15:35 – 16:15 Michaela Tilton 
Komplexní výuka angli tiny 

 
Ing. Ivan Smolka  
Waldorfská škola 
 

16:15 – 17:00 

 
Jana Codlová (SCIO) 
Mapy u ebního pokroku.  
 

EEG Biofeedback Institut 
Jak se ladí mozek na vyšší výkon? 

17:00 KONEC 
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