STŘEDNÍ ŠKOLA - WALDORFSKÉ LYCEUM
KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ŠKOLY
2017/2018

I. Základní údaje o škole
1. Název školy:

Střední škola – Waldorfské lyceum

2. Ředitel:
Zástupce ředitele:

Ing. Ivan Smolka, info@wlyceum.cz, 272 770 378, 777 694 019
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 programu

Střední škola – Waldorfské
lyceum

78-42-M/06

Kombinované lyceum

132

Pedagogická vize školy
Waldorfské lyceum jsme zakládali s tím, že je potřeba jiné pojetí vzdělávání.
- že klasický model, založený především na předávání informací, již neodpovídá
stavu a potřebám společnosti
- že naši současní žáci budou muset několikrát za život změnit profesi, naučit
se úplně nové věci, přizpůsobit se zcela změněným podmínkám (Strategie Evropa
2020 uvádí, že během následujících pěti let vznikne 40 % zcela nových typů
zaměstnání)
- že od „výcviku“ ke konkrétním znalostem, dovednostem a rolím je potřeba přejít
k podpoře celkového vývoje žáka, tedy k vytváření schopností a vlastností.
I trh práce dnes spíše než konkrétní znalosti vyžaduje schopnost se učit, zorientovat
se v tématu, samostatně řešit problémy, komunikovat, pracovat v týmu apod. Tedy
klíčové kompetence.
Metodické, sociální a osobnostní kompetence získávají větší váhu než odborné znalosti.
Znalosti si člověk může poměrně rychle doplnit, ale na utváření schopností a vlastností
je třeba pracovat dlouhodobě.
Síla waldorfské pedagogiky je právě v zaměření na rozvoj obecně metodických,
sociálních a osobnostních kompetencí.
Waldorfské lyceum v Praze:

• existuje dvanáctým rokem
• zájmem o přijetí se řadí mezi 5 nejžádanějších gymnázií v Praze
• součástí výuky je řada projektů, samostatných prací, ekologická, sociální a profesní
praktika, podnikatelské projekty a řada dalších aktivit.
• nabízí výrazný evropský a mezinárodní rozměr studia – hostování zahraničních
učitelů a individuální stáže studentů v zahraničí

Za poměrně krátkou dobu existence školy se podařilo vyvinout a realizovat kvalitní
vzdělávací model, zajistit vynikající tým pedagogů, nastolit výjimečné klima školy,
rozvinout spolupráci s řadou domácích a zahraničních subjektů, zapojit se do vývoje
progresivních prvků moderního evropského vzdělávání. Škola si získala jméno v široké
veřejnosti i v odborných kruzích, efektivitu způsobu vzdělávání potvrzují i přední místa
v ČR ve státních maturitách či různých testech České školní inspekce.
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Hlavní principy vyučování:
•

naší první otázkou je, co máme v mladých lidech věku středoškoláků rozvinout. Až
ve druhém plánu je, že to děláme také prostřednictvím nějaké učební látky.
Východiskem učebního plánu jsou tedy vývojová hlediska.

•

koncentrované vyučování – většina předmětů se zde neučí v průběžných hodinách
po celý rok, ale koncentruje se do různých bloků. To umožňuje jít do hloubky
i do souvislostí, nezůstávat jen v rovině informací, ale dostat se k opravdovému
poznání a pochopení věcí, k vlastnímu myšlení a názoru. Žáci jsou vedeni k tomu,
aby se učili aktivně myslet – řešit problémy, klást otázky, formulovat hypotézy,
zabývat se variantami apod.

•

fenomenologické (exemplární) vyučování – nezahlcujeme žáky systematickými
přehledy, ale věnujeme se hlouběji vybraným jevům – fenoménům (které až
následně zařazujeme do systémových souvislostí). Tak je možno dostat se i k jádru
komplexních problémů a pochopit základní procesy, aniž bychom se ztratili
a zabředli do detailů. Tento přístup rozvíjí i schopnost bádat a objevovat, odhalovat
a specifikovat problém, hledat různé postupy řešení.

•

objevitelské vyučování – žákům nejsou poznatky sdělovány, ale přicházejí na ně
spolu s učitelem. Žáci se tak podílí na řešení, mohou přicházet s vlastními náměty
a pohledy na věc, mají čas o tom přemýšlet, popř. si dohledávat informace

•

zaměření výuky na rozvoj obecných metodických, sociálních a osobnostních
kompetencí – např. práce s textem a informacemi, komunikace a prezentace
na veřejnosti, pozornost, pečlivost, důslednost, aktivní a tvůrčí přístup k řešení
problémů, aplikace znalosti v praxi, získávání zkušeností v dosud neznámých
prostředích a situacích (sociální a profesní praktikum), podnikatelský projekt atd.

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2016/2017
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.
Největším problémem je prostor. Škola má málo učeben na dělené hodiny, nemá
přírodovědnou laboratoř ani žádné kabinety na učební pomůcky, s využitím dílny
a tělocvičny sousedních škol je odkázána na jejich rozvrhové volno. Sestavení rozvrhu je
tedy velmi obtížné. Omezené prostory neumožňují ani rozšíření školy, i když zájem
o přijetí je dvaapůl až trojnásobný. Na stávající prostorové podmínky, které limitují
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další rozvoj, upozorňuje jako na jedinou slabou stránku školy i zpráva České školní
inspekce, jejíž komplexní inspekce proběhla ve škole v roce 2017. A jediným
doporučením pro zlepšení činnosti školy je vyřešit ve spolupráci se zřizovatelem
rozšíření prostor pro výuku.

9. Školská rada
Datum ustanovení

23. 6. 2016

Seznam členů za zřizovatele
za učitele
za rodiče a studenty

Petra Veselá
Eva Drgoňová
Petr Beneš

Petr Štěpánek
Ondřej Ševčík
Petr Falátek

Předseda Školské rady: Petr Beneš

II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

Střední škola – Waldorfské lyceum

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

škola

a) počty osob podle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2017

2

2

16

10,5

4

0,3

22

10,8

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

počet pedagogických pracovníků

22
0

kvalifikovaných

Střední škola – Waldorfské lyceum

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků

nekvalifikovaných

100
0

c) věková struktura pedagogických pracovníků
počet
celkem
ve fyzických
osobách
k 31.12.2016

22

v tom podle věkových kategorií
do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61 a více
let

0

3

7

8

4

0
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d) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

3 leté
vzdělávání

8 víkendů

příprava
waldorfských učitelů

kurzy

5 dní

vrstvené malování

kurzy

12 dní

kurzy

1

kurzy

3 dny

kurzy

3 dny

kurzy

3 dny

kurzy

3 dny

rozšiřování
aprobace

1

kurzy

1

školení ke státní
maturitě

1

zahraniční stáž

zahraniční
semináře

5 dní

1

Letní kurz
waldorfské
pedagogiky
v Semilech
psychoanalýza
Seminář / setkání
waldorfských učitelů
Metodický seminář
Média a výchova
Metodický seminář
Výtvarná výchova
ve waldorfské škole
Úvod do studia
umění ve waldorfské
pedagogice
2.ročník
doktorandského
studia
Seminář o GDPR
Školení pro
hodnotitele ústní
zkoušky z cizího
jazyka pro tělesně
postižené
Příprava projektu
Libertuem Orchestra
+ hospitace
v hodinách
německého
a anglického jazyka
Metodika 1. ročníku
waldorfské SŠ

počet
účastníků
4
1
7
10
2
5

vzdělávací instituce
Akademie waldorfské
pedagogiky
švýcarská lektorka
A. Bielser
Akademie waldorfské
pedagogiky
IAPSA
Asociace waldorfských
škol
Akademie waldorfské
pedagogiky

2

Akademie waldorfské
pedagogiky

1

Akademie Raphael,
Bratislava

1

PedF UK

1

BDO Advisory

1

NIDV

2

Waldorfská škola
Luxembourg, Waldorfská
škola Silberwald Stuttgart

1

Lehrerseminar für
Waldorfpädagogik
Kassel

e) jazykové vzdělávání a jeho podpora
celkem (fyzické
osoby)

počet učitelů cizích jazyků

z toho

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

4

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

0

rodilý mluvčí

0
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2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

2

2

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

semináře

2

Seminář ke zvládnutí GDPR

2

Bakaláři software

kurzy

1

Spisová služba a GDPR

1

Archiv HMP

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků
denní vzdělávání k 30. 9. 2017
škola

počet tříd/skupin

počet žáků

4

116

SŚ – waldorfské lyceum

změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
- přerušili vzdělávání: 2
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 4
z toho nebylo povoleno opakování: 3
- přestoupili z jiné školy: 0
- přestoupili na jinou školu: 2
2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele
škola

průměrný počet žáků
na třídu

průměrný počet žáků na učitele

SŠ – Waldorfské lyceum

29

11,05

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

SŠ –
Waldorfské
lyceum

Jihočeský

škola

kraj

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

počet žáků
celkem

3

2

0

1

1

2

0

0

2

0

33

1

0

45

z toho
nově přijatí

2

0

0

1

1

1

0

0

0

0

6

0

0

11
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4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
škola

Střední škola – Waldorfské lyceum

z celkového počtu
žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním

23

neprospělo

4

opakuje ročník

1

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

97

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

84%

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

67,6

z toho neomluvených

0,76

5. Výsledky maturitních zkoušek
MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola

denní
vzdělávání
počet žáků, kteří konali zkoušku

24

z toho konali zkoušku opakovaně

1

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v řádném termínu
prospěl
s vyznamená
ním
počet žáků, kteří byli hodnoceni
prospěl

16

neprospěl

0

vzdělávání
při
zaměstnání
-

1
8

6. Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

Přijímací řízení pro školní rok
2018/2019
(denní vzdělávání)

skupina oborů
vzdělání,
kód, název

78-42-M/06 Kombinované lyceum
počet přihlášek celkem

75

počet kol přijímacího řízení celkem

1

počet přijatých celkem včetně přijatých
na autoremeduru

36
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z toho v 1. kole

36

z toho ve 2. kole

0

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání
počet nepřijatých celkem

0
31

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: Kombinované lyceum

0

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Ve školním roce 2017/2018 u nás studovala 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 tyto žáky probíhalo pravidelně, účastnili
se ho i někteří další žáci, kteří potřebovali zlepšit své znalosti českého jazyka, především
dyslektici. V 1. ročníku se tohoto doučování 1 x týdně od října do konce května
zúčastňovalo 17 žáků, ve 3. ročníku 1 x týdně od listopadu do konce května 15 žáků,
ve 4. ročníku se doučování 1 x týdně po dobu 6 měsíců zúčastňovali 4 žáci.

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Ve školním roce 2017/2018 byli na škole vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami dle vyhlášky 27/2016 v tomto rozsahu:
1.
2.
3.
4.

ročník: 1 žák
ročník: 2 žáci + doporučení obnovit neplatné zprávy z PPP dostali 2 žáci
ročník: 7 žáků
ročník: 4 žáci, všichni 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 2017/2018 na škole nestudoval žádný žák s mimořádným nadáním,
odpovídající charakteristice dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.

10. Ověřování výsledků vzdělávání
Testování čtenářské gramotnosti – ve školním roce 2017/2018 proběhlo Výběrové
zjišťování výsledků žáků, organizované Českou školní inspekcí. V testování čtenářské
gramotnosti se akce zúčastnilo celkem 8176 žáků, v naší škole to bylo 30 žáků 2. ročníku.
Průměrná úspěšnost našich žáků byla 67%, průměrná úspěšnost celkem byla 53%.
Maturity nanečisto – v rámci předmětu český jazyk a literatura proběhlo v rámci
přípravných předmaturitních týdnů dobrovolné maturitní zkoušení nanečisto, kterého
se zúčastnilo 24 z 26 studentů 4. ročníku. Na zkoušení se vedle učitele českého jazyka
podílela i maturitní přísedící a bývalá učitelka v dané třídě. Studenti tak dostali možnost
vyzkoušet si atmosféru a podmínky maturitního zkoušení a dostat od svých pedagogů
zpětnou vazbu a cenné rady, v jakých oblastech se ještě potřebují dopřipravit.

11. Školní vzdělávací programy
Ověřování vlastního Školního vzdělávacího programu Waldorfské lyceum probíhalo
průběžně, souhrnně pak na dvou víkendových koncepčních zasedáních školy v březnu
a v květnu 2018. Na těchto zasedáních byla zejména prodiskutována vývojová hlediska
žáků v jednotlivých ročnících a jejich odraz ve vyučování příslušných témat a předmětů,
zvláště zevrubně bylo toto provedeno pro 1. ročník. Byl vytvořen nový systém podpory
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v přípravě ročníkových prací ve 3. ročníku, zavedena koordinace kulturních epoch
v 1. ročníku, dodatečná hodina pro začátečníky v němčině v 1. pololetí 1. ročníku,
připravena nová podoba maturity z eurytmie, diskutován divadelní projet ve 3. ročníku,
provedeny změny v pojetí podnikatelského projektu ve 4. ročníku, na příští školní rok
přerušen projekt Sociální podnikání, upraveno pojetí koordinace práce s textem
a informacemi, diskutováno využití angličtiny pro vyučování ostatních předmětů,
připraveny projekty, výjezdy a vrcholy ročníků pro příští školní rok.

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 na realizaci plánu výchovně
vzdělávacího poradenství dle vyhlášky 27/2016:
1. Na pedagogické konferenci v září – připomenutí legislativy, přehled žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami
2. (říjen-únor) – pozorování žáků z jednotlivých ročníků na případná podpůrná
opatření 1. stupně, sdílení zkušeností z výuky
3. (únor-březen) – na pedagogických konferencích docházelo 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.
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
v Rakousech, 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.
S externími pracovníky konzultovaly vybrané případy žáků s SPU se zaměřením
na lepší porozumění a vhodnější přístup k jejich obtížím. Informace o této problematice
a individuálních potřebách žáků s SPU sdílely se svými kolegy a společně probírali
vhodné přístupy v rámci jednotlivých předmětů.
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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. Zvýšená pozornost byla věnována
žákům prvního ročníku, v rámci školního roku proběhly s každým žákem dva
rozhovory, z toho první v přítomnosti rodičů žáka. Jedním z hlavních témat byl proces
adaptace na novou školu, školní prospěch a socializace v kolektivu nové třídy.
Ve spolupráci s třídním učitelem 4. ročníku řešila výchovná poradkyně další směřování
našich žáků po maturitě.

2. Prevence rizikového chování
Ani ve školním roce 2017/2018 nedošlo v oblasti primární prevence k žádné výraznější
změně.
Výchozím
dokumentem
byla
Školní
preventivní
strategie
na období 2015-2020, která by měla být na základě hlubší analýzy, plánované na rok
2019 (rozhovory se studenty, dotazníkové šetření) přetavena do dlouhodobé strategie
na období následující po roce 2020.
Klíčovou složkou prevence byla zejména úzká spolupráce mezi učiteli, žáky a rodiči,
a to na všech úrovních. Pro včasné podchycení nejrůznějších jevů byla využívána
zejména pozorování jednotlivých učitelů, která byla sdílena na každotýdenních
pedagogických radách. Pravidelná část programu těchto rad (cca 20 min) byla věnována
postřehům učitelů 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 2017/2018 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 3. 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 zůstal i v tomto roce poměrně běžným jevem. Na dlouhodobém řešení je ještě
třeba koncepčně pracovat, a to zejména na dvou liniích. Třídní učitelé by měli důsledněji
dbát o posuzování důvodů absence (a v tomto smyslu pracovat i s kolektivem třídy),
všichni učitelé by měli pracovat s přehnanou absencí v rámci podmínek hodnocení
předmětů (a měli by nalézt dostatečnou oporu v revizi školního a klasifikačního řádu.
Nízký počet pozdních příchodů u nových studentů školy se i v tomto roce podařilo
udržet.
Kromě výše zmíněných absencí u zletilých studentů nebyly v tomto roce zaznamenány
žádné nestandardní situace.
V souladu s dlouhodobou preventivní strategií školy jsme v kolegiu učitelů usilovali
o harmonické sestavení epochového a týdenního rozvrhu. Kladli jsme si také otázky
související s náplní konkrétních ročníků, hygienou týdne a roku, revizí aktivit, které
škola pořádá. Proto byla v tomto roce zařazena hned dvě vícedenní koncepční setkání
učitelů (namísto jednoho obvyklého). Byl také nabízen dostatečný počet kroužků, které
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studentům umožňovaly smysluplně trávit volný čas (latina, eurytmie, sborový zpěv,
chemie, programování, atp.).
V rámci epoch biologie a chemie byla (částečně i na popud žáků) zařazena některá
témata z oblasti primární prevence (vliv kouření na lidský organismus – 1. ročník,
antikoncepční metody a bezpečný sexuální život – 2. ročník, zdravá životospráva
a účinek jednoduchého cukru v lidském organismu – 3. ročník, atp.) formou faktické
přednášky a následné diskuse.
Druhý 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. Podobný efekt v tomto roce plnil také nácvik divadelního
představení ve 3. ročníku či příprava koncertu v 1. ročníku.

3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Ve školním roce 2017/2018 jsme se pokusili uchopit především praktická témata EVVO
šířeji, než bylo na naší škole doposud zvykem. Studenti 1. ročníku podnikli v průběhu
roku tři dvoudenní výjezdy na biodynamický statek v Českých Kopistech s cílem zažít
zemědělský organismus, nahlédnout do práce na poli a realizovat vlastní malý
krajinářský projekt. Jako předstupeň ekologického praktika, které je stěžejní aktivitou
EVVO ve 2. ročníku, byly tyto mikrovýjezdy zařazeny proto, aby si studenti udělali
praktické zkušenosti s utvářením antropogenní krajiny, a aby epocha zeměpisu
v následujícím ročníku nalezla ukotvení v živé zkušenosti s lokálním utvářením
krajinných prvků. I když některé cíle byly splněny jen částečně, lze celkově hodnotit
pilotní akci jako nadmíru zdařilou. Vhodné praktické aktivity EVVO pro první ročník
budou nadále diskutovány.

1. ročník na statku v Kopistech

Ve druhém ročníku byl letos také vyzkoušen zcela nový koncept – intenzivní propojení
mimořádně zařazené epochy biologie, bloku ekonomie, epochy zeměpisu
a několika kratších tematických výjezdů (dříve souvislé týdenní ekologické praktikum).
V biologii bylo probíráno téma hospodářských zvířat hned z několika různých hledisek
(srovnání domestikované a divoké formy, etologie, způsoby chovu, welfare, atp.).
V rámci kratších exkurzí studenti navštívili dvě konvenční farmy (Mrzkovice, Dolní
Město) a biodynamickou farmu (Malonty), kde měli možnost pozorovat chov krav,
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nahlédnout do technologie dojení a diskutovat s nejrůznějšími farmáři. S tématem
produkce potravin se pak pracovalo v průběžných hodinách ekonomie a to nejen
z pohledu producentů (pracovní podmínky při produkci různých komodit, dopad
různých způsobů produkce na krajinu, dotace v zemědělství, atp.), ale i z pohledu
dodavatelských řetězců. Jarní epocha zeměpisu celé téma pěkně zaokrouhlila pohledem
na vývoj zemědělských systémům, jejich vliv na krajinu a možné vize trvale
udržitelného zemědělství. Na konci školního roku se v kratším výjezdu věnovali
studenti ještě včelám a jejich významu pro krajinu při výrobě obyčejných i hliněných
úlů. Jeden z nich bude osazen i na školní zahradě.
Ve 3. a 4. ročníku již probleskovala ekologická témata jen v epochách biologie, jednalo
se především o uvědomování si vztahů mezi jedincem a prostředím (goetheanistická
botanika, evoluce člověka, atp.).

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.
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.
Epocha zeměpisu ve 3. ročníku byla v tomto školním roce (v souvislosti s výjezdem
třídy) zaměřená zejména na Španělsko a především Andalusii, kde vládl 500 let islám,
pod jehož nadvládou koexistovaly komunity křesťanů a židů. Téma soužití různých
etnik, kultur a náboženství se v tomto regionu ukazuje ve všech aspektech od mírového
soužití a tolerance až po nevraživost, válečné konflikty a vyhánění. Do dnešní doby lze
v Andalusii navštívit památky islámského období, které jsou jedinečné i v kontextu
současného islámského světa. Věnovali jsme se i odkazu, který mělo toto islámské
období evropského regionu, na současnou evropskou kulturu.
Žáci druhého ročníku (a někteří žáci 3. ročníku) se zúčastnili světového Fóra eurytmie
v německém Witten-Annen, kde mohli komunikovat s účastníky např. z Německa,
Francie, Kanady, Ukrajiny, Gruzie, Arménie, Brazílie, a zažít jejich rozdílné přístupy
k tvorbě a prezentaci.
V 1. ročníku proběhl zeměměřický kurs s waldorfskou školou z německého Výmaru.
Z dvaceti pětičlenné německé třídy a třicetičlenné české třídy vznikaly výhradně českoněmecké pracovní skupiny, tedy dvojice a trojice, které mohly zažívat multikulturní
porozumění v kontextu společné práce.
K multikulturní výchově přispívá i každoroční exkurze do různých křesťanských
společenství, mešity či budhistického centra, která probíhá v rámci výuky filosofie
a religionistiky ve 3. ročníku.
Vybraní žáci všech ročníků se podíleli na mezinárodním hudebním projektu The
Liberteum Orchestra, v rámci kterého žáci waldorfských středních škol z Prahy, Semil,
Trieru, Lublaně a Luxemburgu s členy dvou profesionálních petrohradských orchestrů
strávili týden společnou hudební prací na chvalském zámku.
Velmi pozitivní vliv mají i zahraniční individuální studijní stáže, které naši žáci mohou
využívat. V loňském školním roce tuto možnost využil žák 2. ročníku, který strávil
4 týdny ve waldorfské škole Widar Schule v Bochumi.
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5. Výchova k udržitelnému rozvoji
Témata VUR jsou realizována zejména ve vyučování zeměpisu (1. – 4. ročník),
politologie (2. ročník), ekonomie (2. a 3. ročník) a základů společenských věd (4. ročník).
V tomto školním roce byl ve 2. ročníku vyzkoušen nový koncept propojení biologie,
ekonomie, zeměpisu a ekologického praktika na tématu hospodářských zvířat, způsobů
jejich chovu, produkce potravin z hlediska ekonomie, z pohledu producentů
a dodavatelských řetězců, vliv na krajinu a možné způsoby trvale udržitelného
zemědělství.
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.

Ve školním roce 2017/2018 se aktivity programu „Světová škola“ soustředily zejména
na tři oblasti:
1) Den poezie v 1. ročníku – žáci oslovují veřejnost (shromážděné, kolemjdoucí,
čekající) svými poetickými výtvory, jimiž se snaží vyjádřit problémy současného
světa, a následně s nimi o tom hovoří. Cílem je jednak ukázat osloveným, jak vidí
svět dnešní mladí lidé, jednak v rozhovorech umožnit žákům, aby pochopili
otázky, pochybnosti, naděje atd. lidí, které by jinak sami asi nikdy neoslovili.
2) Sociální podnikání ve 3. ročníku – zpětná vazba žáka: „Seminář sociálního podnikání
hodnotím jako přínosný. Díky němu jsem se seznámil se samotným pojmem sociálního
podnikání a pochopil jeho princip, který shledávám skvělým a pro další vývoj lidské
společnosti zcela zásadním. Dále také základní úvod do ekonomického aspektu podnikání
nebyl ani v nejmenším na škodu Velký přínos vidím v uvědomění, že i zdánlivě
nesmyslný nápad může nenásilně změnit svět na o něco lepší místo k životu. V neposlední
řadě nezanedbatelný přínos tvoří i možnost potkat zajímavě smýšlející lidi a poznat jejich
nápady, což je vždy obohacující.“
3) Ekologické myšlení – k nově pojaté výuce se letos připojily tři praktické
víkendové výjezdy na ekologicky hospodařící statek v 1. ročníku a tři jednodenní
hospitace na různé statky hospodařící odlišnými metodami ve 2. ročníku.

6. Školy v přírodě, zájezdy, kurzy
Typ akce
Adaptační kurz
1. ročník

Místo konání

Počet
účastníků

Rakousy

36
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Obsah, cíle
Seznámení s učiteli, přednášky,
eurytmie, výtvarná výchova,

Lyžařský kurz
Sociální praktikum
3. ročník
Profesní praktikum
4. ročník
Umělecký týden
2. ročník
Seminář sociálního
podnikání
3. ročník

Pec pod Sněžkou

38

Praha a ČR

32

ČR, Slovensko

26

Praha

32

turistika, cizí jazyky
Sportovní kurz, sjezdové lyžování,
běžky, snowboarding
Dvoutýdenní praktikum studentů
v různých sociálních zařízeních
Dvoutýdenní praktikum studentů
v různých firmách a institucích
Intenzivní příprava eurytmického
vystoupení

Praha

30

Úvodní seminář + 3 workshopy,
návštěva zástupce startupu Rekola

Ekologické
praktikum 1.ročník

České Kopisty

34

Ekologické
praktikum
2. ročník

Mrzkovice, Dolní
Město, Malonty,
Nová Ves nad
Popelkou

Seznámení se zemědělskými
pracemi v průběhu roku,
krajinotvorba

32

Praha

32

Divadelní projekt
Peer Gynt
Studijní cesta
3. ročníku
do Andalusie

Malaga –
Granada –
Cordoba

Výjezd do Vídně

Bratislava, Vídeň

32

Turistický kurz
1. ročník

Horní Lideč –
Záriečie

31

Zeměměřičské
praktikum
1. ročník

Planá
u Mariánských
lázní

64

30studentů
+4
pedagogové

Adaptační kurz 1. ročníku
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Ekologická výchova, formy
zemědělství, péče o krajinu,
výchova k udržitelnému rozvoji.

Propojení epochy dějin umění
a zeměpisu. Návštěva regionu,
kde se po staletí setkávaly všechna
tři světová náboženství a různé
kultury
Multikulturní výchova. Kultura,
umění a historie měst (metropolí)
orientace v krajině, turistika,
utužení kolektivu, sportovní vyžití
Praktická měření v krajině,
zpracování protokolů, výpočty
a zakreslování map, vytvoření
společné mapy terénu. Společně
s německou školou z Výmaru

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. Ústav pro jazyk český,
advokátní kancelář, základní škola, Slovenská akadémia vied, Medicentrum, Botanická
zahrada a další.
Po absolvování profesního praktika proběhlo společné zhodnocení získaných zkušeností
a poznatků.
Ekologické praktikum 2. ročníku
Ekologické vzdělávání a praktikum bylo tentokrát rozprostřeno do průběhu celého roku.
Stěžejním tématem bylo zemědělství, tedy produkce potravin a její dopad na krajinu.
Potom, co v epochách biologie studenti podrobněji nahlédli do světa hospodářských zvířat
a historicky různých způsobů jejich chovu, jsme se s cílem bližšího seznámení
s tzv. potravinovým řetězcem vydali na tři hospodářské farmy, kde jsme měli možnost pozorovat
především krávu a počáteční okolnosti produkce mléka. Dvě z navštívených farem byli konvenční
(Mrzkovice, Dolní Město), a jedna tzv. bio-dynamická (zjednodušeně ekologická) v Malontech.
Každá z nich ať již celkovou architekturou nebo přístupem zachycovala něco z rozdílných období
minulosti, a tak procházení jednotlivými farmami umožňovalo pocítit proměny velkochovu v čase
od socialismu po současnost. Viděli jsme kravíny, dojírny a různé způsoby dojení. Měli jsme i to
štěstí vidět noční a dramatický porod telátka. Různé podoby vztahu člověka a zvířete se ukázaly
při pozorování pracovníků na farmě a při vyprávění jednotlivých farmářů. To byl jeden
z impulzů k zamyšlení, v čem vlastně rozdíly mezi různými druhy farem spočívají, co znamená
konvence, co je již nekonvenční a co obstojí a neobstojí před tribunálem zdravého rozumu.
Téma produkce potravin nebylo omezeno jen na jednotlivé exkurze, ale tvořilo i součást
průběžných hodin ekonomie. V nich jsme aspoň teoreticky rozšířili pohled i na jiné potravinové
komodity, jako je káva, banány nebo balená voda s důrazem jednak na pracovní podmínky při
jejich produkci a zároveň na dopad různých způsobů produkce na krajinu a ekologii.
Na sporadické zmínky farmářů o jejich ekonomických podmínkách jsme navázali nahlédnutím
do příčin a důsledků systému evropských a státních dotací do zemědělství.
Na samotnou produkci potravin jsme se pokusili podívat i z druhé strany tzv. dodavatelského
řetězce, a to z pohledu spotřebitele. Studenti pozorovali a referovali v hodinách o jednotlivých
konkrétních maloobchodech (od velkých řetězců až po běžné večerky) a o pracovních, cenových
a jiných okolnostech prodeje. Cílem bylo nahlédnout pod povrch věcí a objevit za tím, co je vidět
i to, co na první pohled vidět není. Co se sebou nese mechanizace výroby? Berou stroje lidem
práci? Co znamená vyšší produktivita práce? Jaké jsou příjmové a jiné vztahy řídicích
a manuálně pracujících zaměstnanců? Co se skrývá za levnou cenou potravin? Co všechno
se do ceny nezapočítává, ale přece to jednou spadne jako náklad na něčí bedra? Jaké jsou plusy
a mínusy existence velkých obchodních řetězců? Co je to fair trade a za jakých okolností můžeme
obchod označit za neférový? To všechno jsme sledovali s cílem rozšířit naší spotřebitelskou
gramotnost.
Na závěr roku jsme ještě jednou vyjeli – podívat se blíže na podmínky života dalšího živočicha,
tentokrát včely. Během třídenního workshopu s dvěma včelaři jsme vyráběli tradiční a zároveň
netradiční hliněné včelí úly a stáčeli med. Práce byla protkaná přednáškami o včelách, jejich
etologii, o moderním a tradičním včelařství, o významu včely pro zemědělství i lidské
společenství a vůbec pro budoucnost člověka.
třídní učitel 2. ročníku
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2. ročník při práci se včelami a při výrobě hliněných úlů

Andalusie – Španělsko červen 2018
Celým výjezdem se táhl důraz na historickou a kulturní rozmanitost regionu a její dopady
na současné Španělsko/Evropu. Díky tomu byly památky, které jsme navštěvovali rozmanité
od antických divadel a chrámů, přes maurské pevnosti a paláce, po křesťanské katedrály a hrady.
Nejvýznamnějšími architektonickými skvosty světového významu byly bezpochyby Alhambra
v Granadě a Mešita-Katedrála v Córdobě.
V Malaze a okolí jsme také využili moře ke koupání. V okolí Granady jsme si udělali výlet
do působivého kaňonu Sierry Nevady – Los Cahorros. Kombinace památky/muzea / moře / hory
se ukázala jako dobře vyvážená. V Granadě jsme měli štěstí na každoročně probíhající městské
slavnosti, takže celé město doslova žilo svátečním životem do pozdních nožních hodin hudbou,
tanci a oslavami. Podařilo se nám zažít flamenco jak na ulici, tak na podiu, v muzeích a centrech.
Osvěžující byla i návštěva Picassova Muzea v jeho rodné Malaze.
Po technické stránce jsme zvládli bez problému jak let, tak přesuny na místě autobusy a pěšky.
Odměnou nám bylo ubytování přímo v centrech jednotlivých měst, kde si studenti mohli
ve skupinkách ve volných chvílích zažívat jedinečnou atmosféru na vlastní kůži.
třídní učitel 3. ročníku
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7. Mimoškolní aktivity
Zaměření

Počet žáků

Pěvecké sbory 1. a 2. ročník

62

Pěvecký sbor Collegium Musica

12

Kroužek eurytmie pro 3. ročník

5

Klub mladého diváka – divadlo

210

Doučování ČJ (pro cizince a slabší
žáky)

26

Kroužek latiny

5

Kroužek programování

4

Taneční swingový kroužek

8

8. Soutěže
Místo
konání

Typ akce
Den Poezie – prezentace autorské
básnické tvorby studentů na veřejnosti
zapojení do celorepublikové akce,
1. ročník
Olympiáda z ČJ
Středoškolská odborná činnost
Fórum eurytmie
2. a 3. ročník
Business simulace
3. ročník

Praha
Vyšehrad
obvodní
Praha 11
krajské kolo
Witten
Annen
OA Karlín

Mezinárodní jazykový projekt
s Hamburkem

Praha

Počet
účastníků

Úspěšnost

34

velmi dobrá

2

7. místo

1

3. místo

40

velký úspěch

10

vynikající

2

2 studenti uspěli
v přijímacím řízení
a byli vybráni pro
projekt, který
se bude konat
na podzim 2018

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů
Typ akce

Místo
konání

Metodická
podpora + výuka
v cizím jazyce

Praha

Mezinárodní
festival Forum
eurytmie

WittenAnnen,
Německo

Počet
účastníků

Popis

32

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

40 žáků +
500 diváků

Aktivní účast na mezinárodním setkání,
možnost vnímat se navzájem v tvoření
a vystupování; komunikace v cizím jazyce;
posílení třídního kolektivu v rámci přípravy
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společného projektu; účast na workshopech
alternativních tanečních a hudebních aktivit
Zasedání
mezinárodních
waldorfských
organizací
Mezinárodní
konference
„Výzvy výchovy
v digitálním
věku“
Zahraniční stáž
Zeměměřické
praktikum
Liberteum
Orchestra

Praha

112

Týdenní zasedání všech tří mezinárodních
waldorfských organizací, společná účast
na konferenci

Praha

176

Vystoupení zahraničních i českých hostů,
příspěvky a panelová diskuze

Bochum,
Německo
Planá
u Marián
ských
lázní
Praha

1

Čtyřtýdenní stáž žáka 2. ročníku
ve waldorfské Widar Schule v Bochumi

64

Zeměměřické praktikum s FWS Weimar

100/11 WL

Orchestrální setkání žáků waldorfských škol
z 5 zemí s profesionálními hudebníky
z Ruska, týdenní společné workshopy,
závěrečný koncert.

Mezinárodní eurytmický festival ve Witten Annen
Na začátku května naše třída odjela na cestu na eurytmický festival Forum Eurythmie
do německého města Witten-Annen. Tam jsme vystupovali s programem, který jsme celý rok
připravovali. K eurytmickému ztvárnění jsme zvolili dynamickou 1. větu Sonáty Appassionata
od Ludwiga van Beethowena a autorské texty našich spolužáků —“Síly chaosu” a „Plyšáček
Uspáváček“. Nacvičování probíhalo jednak v rámci hodin eurytmie a pak v rámci uměleckého
týdne, v němž se k nám přidal i německý eurytmista Daniel Müller-Goldegg. Program jsme
pociťovali jako velmi náročný a leckteří měli pochybnosti, jestli ho vůbec nacvičit zvládneme.
Během uměleckého týdne však choreografie ke skladbě i textům začaly nabývat zřetelnějších
obrysů a my jsme získali větší jistotu. Naše první veřejné vystoupení bylo v Salesiánském divadle
v Praze a ukázalo, že naše pochybnosti byly zbytečné.
Když jsme vyrazili do Německa, čekala nás dlouhá cesta autobusem, nejprve do malebného
romantického města Heidelberg. Zde jsme si prohlédli místní waldorfskou školu a poté jsme
se pustili do příprav na vystoupení, které zahrnovaly jak opětovné nacvičování programu, tak
žehlení kostýmů. Večer jsme se rozdělili do skupinek a vyrazili do německých rodin, které nás
ubytovaly a my měli možnost více poznat tamní kulturu a charakter města i skrze místní
obyvatele. Když nás ráno rodiny odvezly zpět do školy, čekaly nás poslední horečné přípravy
a nakonec samotné vystoupení pro studenty i učitele.
Poté jsme vyrazili na další cestu, tentokrát již do Wittenu, kde se festival odehrával. Po příjezdu
na nás dýchl svou okouzlující atmosférou obrovský a úchvatný areál zdejší waldorfské školy
a institutu pro waldorfskou pedagogiku. Dny strávené v tomto areálu probíhaly tak, že před
vystoupením jsme se každý den sešli na zkoušku a ve volném čase jsme mohli jít na několik
workshopů, mezi nimiž byla například body percussion, jóga, eurytmie v přírodě, výroba salátů,
návštěva kuřat, brazilské či folklorní tance, kontaktní improvizace a mnoho dalších. Když
workshopy skončily, člověk mohl trávit svůj volný čas výletem do města, zajít na odpolední kávu
do některé ze zdejších kaváren nebo si užívat zeleně, které bylo v areálu opravdu mnoho a proto
jsme zde často potkávali návštěvníky festivalu, jak leží na paloučku poblíž jezírka nebo si čtou
na kamenných lavičkách obklopeni velkými rozkvetlými keři. Odpoledne začínalo v hlavní budově
festivalu několik bloků eurytmických vystoupení, které trvaly až do pozdních večerních hodin.
V těchto vystoupeních skupin i sólistů z celého světa nebyla nouze jak o příběhy, tak básně či
skladby. Každá země zde měla svůj osobitý styl, který ve svém programu předvedla ostatním.
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Například Brazilci všechny okouzlili svým temperamentním pohybem, hudbou a barevnými
kostýmy. Byla zde představení, která nám brala dech, ale i taková, při kterých se člověk musel
pozastavit, protože občas byla velmi rozdílná od eurytmie, se kterou se doposud setkali.
Předposlední den festivalu čekalo vystoupení i nás. V programu jsme byli až jako poslední pozdě
večer, což pro nás bylo čestné místo, protože jsme mohli zakončit všechna představení tohoto dne.
Někteří z nás byli už od rána jako na trní, někteří prožívali fyzická nepohodlí (já si například den
před vystoupením zvrtla kotník) a někteří naopak vypadali touto situací zcela nedotčeni. Těsně
před vystoupením však padla nervozita na nás všechny.
Zároveň jsme se však snažili, aby nás to nijak výrazně nezasáhlo a my sami si to užili, což
se nakonec podařilo. Po vystoupení jsme byli naprosto unešeni, že náš program vzbudil takový
ohlas i přes všechny nesnáze, které jsme měli s jeho přípravou. Celý tento večer jsme poté
prožívali ve velké euforii a radosti z toho, co jsme dokázali. Tento zážitek naši třídu velmi sblížil.
Byla to vskutku velmi zajímavá a obohacující cesta. Mohli jsme zde vidět pestrý program
představení skupin různých věkových kategorií z různých koutů světa. Byly zde skupiny
například z Německa, Francie, Kanady, Ukrajiny, Gruzie, Arménie či Brazílie a to, že jsme zde
mohli být, nám přineslo velký kulturní zážitek a zároveň možnost si vyzkoušet, jaké to je,
vystupovat před takovým počtem diváků. Také nám to dalo poznání o tom, jak zajímavá
a rozličná může eurytmie být.
studentka 2. ročníku
Jak plyne Flow
Dva roky se se dvěma roky sešly a eurytmická skupina Flow se opět setkala. Poprvé to bylo v roce
2015/16, kdy se absolventi jedné třídy Waldorfského lycea chtěli eurytmií zabývat i nadále, a tak
se rozhodli se jí po dobu jednoho roku věnovat intenzivně v projektu Flow – Promluv pohybem
pod vedením učitelů Daniela Müllera – Goldegga a Barbory Forbakové. Jevištní program Cestou
popela, který byl vyvrcholením jejich ročního snažení, se setkal s nemalými ohlasy a i vlastní
prožitek členů skupiny byl nebývale silný. Po roce intenzivní práce se ale rozhodli dát si pauzu,
aby si každý mohl vydat vlastní cestou. A jak se Flow zvedlo z popela?
Několik studentů z dalších absolventských tříd cítilo po studiu stejný impulz – přání pokračovat
v další eurytmické práci a tvorbě. Brzy se ustálila nová skupina, sestávající z několika původních
členů a dalších nově přidaných a rozhodli jsme se, že budeme pokračovat i nadále pod názvem
Flow. Tentokrát ovšem nebyl prostor pro práci takového nasazení. I vzhledem k tomu, že všichni
z nás pracují, jsme mohli společně cvičit nanejvýš jeden večer v týdnu a jeden víkend v měsíci.
Poměrně brzy jsme však měli jasný cíl – dát vzniknout dalšímu celistvému eurytmickému
programu a ten představit veřejnosti. Pro naši práci jsme si vybrali několik skladeb z cyklu 24
preludií od současné americké skladatelky ruského původu Lery Auerbach. I když z počátku
nebylo pro všechny jednoduché, najít si k její tvorbě vztah, po určitém čase jsme s každým dalším
poslechem více a více pronikali do neobyčejně expresivní dramatičnosti i výjimečně citlivé
lyričnosti této hudby, až jsme jí byli zcela pohlceni. Hudební část programu jsme doplnili třemi
básněmi od íránského básníka Ahmada Shamlou.
Obě složky našeho programu jsou dosti moderní, což pro eurytmické zpracování znamená
skutečnou výzvu. Velká část práce byla o zdánlivě nekonečném procesu hledání cesty
k autentickému vyjádření, který obnášel i zabočování do nevyhnutelných slepých uliček. Už jen
nalézt samotný význam textů při jejich čtení pro nás bylo značně složité, natož je poté přenést
do prostoru skrze náš eurytmický pohyb. Hudba s básněmi byly navzájem propojeny, ale jakýmsi
zvláštním způsobem, který se nám pozvolna ozřejmoval až v průběhu tvorby. V tomto snažení
nám opět velmi pomohl skvělý eurytmista Daniel Müller-Goldegg. Možnost s ním tvořit pro nás
byla vskutku obohacující a inspirativní.
Nakonec ale náš program, který dostal název Prahem paměti, nabyl tvar a my jsme byli
připraveni s ním vystoupit na prkna jeviště a představit ho publiku. Premiéra se uskutečnila
v Salesiánském divadle v Praze na 6. 5. 2018. Po prvním vystoupení jsme zamířili
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na mezinárodní eurytmický festival Forum Eurythmie v německém Witten-Annenu. Cestou jsme
předvedli svou práci i ve waldorfské škole v Heidelbergu.
Naše úsilí bylo odměněno nadšenými ovacemi a ještě po zbytek festivalu nás lidé oslovovali
se svými silnými dojmy a povzbuzovali nás do další práce. Do Witten-Annenu jsme vyrazili
i společně se studenty Waldorfského lycea. Nejen po našem vlastním vystoupení, ale i po silném
zážitku po shlédnutí toho jejich, jsme cítili opravdu nepopsatelně silné emoce. Viděli jsme,
že eurytmie skutečně má obrovský smysl a moc oslovit srdce lidí. O tom, že eurytmie má co říct
i lidem, kteří ji neznají, jsme se přesvědčili na našich veřejných vystoupeních. Velmi nás těší
a motivuje, když dokážeme oslovit i publikum neznalé tohoto pohybového umění, když v nich
eurytmie zanechá silný dojem a vzbudí u nich touhu po jejím bližším poznání.
Bude ale Flow pokračovat dál? Co bude následovat, to je zatím ve hvězdách. Tak, jako jsme
hledali náš program i jeho zpracování, snad budeme postupně po malých krůčcích směřovat
k další tvorbě. Ať už to bude jakkoli, doufáme, že naše cesta s eurytmií nekončí a my budeme moc
dál do ní hlouběji pronikat a šířit její sílu.
absolventka Waldorfského lycea
Waldorfský svět v Praze
V týdnu od 7. 5. – 13. 5. 2018 se Praha stala hostitelkou zasedání všech tří mezinárodních
organizací pro waldorfskou pedagogiku – IASWECE (pro raný věk dítěte), ECSWE
(Evropská rada waldorfských škol) a Haagského kruhu (Mezinárodní konference
waldorfského hnutí). Kromě zástupců evropských zemí přijeli i reprezentanti Severní
a Jižní Ameriky, Afriky, Austrálie, Japonska, Číny, Ruska nebo Izraele. V rámci tohoto
setkání se uskutečnila i konference „Výzvy výchovy v digitálním věku“.
Naše škola zajišťovala zasedání Evropské rady waldorfských škol – ubytování,
stravování, místnosti pro jednání, kulturní program. Bylo zde celkem 21 účastníků z 12
evropských zemí.
Výzvy výchovy v digitálním věku
V rámci setkání tří mezinárodních waldorfských organizací se ve čtvrtek 10. 5. 2018
uskutečnila na Filozofické fakultě UK v Praze konference „Výzvy výchovy v digitálním
věku“.
Přednášející:
Clara Aerts (Belgie) – Rané dětství jako lidský kompas pro digitální věk
Douglas Gerwin, Ph.D. (USA) – Úzkost jako tsunami duše: chceš-li se zachránit před
utonutím, hledej vyšší podstatu
Dr. Ing. Richard Landl (Německo) – Vyvíjející se člověk a nové kvality vzdělávání
pro neznámou budoucnost
PhDr. Václav Mertin (ČR) – Výchovné přístupy v 21. století
Prof. PhDr. Tomáš Zdražil (Německo) – Vzdělávání v digitálním světě z pohledu
waldorfské pedagogiky
Po příspěvcích hostů následovala panelová diskuse. Mimo českých a zahraničních
waldorfských učitelů se konference zúčastnili zástupci medií, pedagogických fakult,
Digikoalice, organizací EDUin, SKAV a dalších.
Výstupem konference je i společné prohlášení dvou českých a tří mezinárodních
organizací pro waldorfskou pedagogiku – Charta “Zdravá výchova a smysluplné
vzdělávání ve vztahu k médiím”.
Digitalizace, medializace a nové technologie jsou pro waldorfské školy důležitými
tématy, zejména ve vztahu k hlavním cílům jejich pojetí výchovy a vzdělání – tedy
s akcentem na schopnost člověka být vůči technologiím a mediím autonomní,
na schopnost porozumět jejich fungování a tedy je smysluplně používat, na rozvoj
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přirozené tvořivosti a sociálních kompetencí žáka a posilování jeho vůle a vlastní
iniciativy.
Z hlediska výchovy to znamená, že aby se mohl člověk kompetentně orientovat
v budoucím digitalizovaném prostředí, měl by do něj postupně vrůstat nikoliv
mechanickým způsobem pomocí pouhé manipulace s pokročilým médiem, ale co
nejvíce porozumět jeho funkčním principům pomocí typických fenoménů tak, jak to
umožňují jednotlivé vývojové kroky každého dítěte. Postupovat tedy od „nepřímé
mediální pedagogiky“, kterou reprezentuje podpora čtenářské kultury, zpěv, umělecké
zážitky a rozvoj fantazie nebo aktivní pohyb, k tzv. „přímé mediální pedagogice“
reprezentované porozuměním fungování vybraných médií a schopností aktivně s nimi
nakládat.
Waldorfské školy jsou přesvědčeny, že v oblasti vzdělávání v příštích letech je nutné
kromě prosté schopnosti používat techniku také posilovat tzv. „mediální svéprávnost“
každého jedince. Ta spočívá kromě podpory všeobecné vzdělanosti a schopnosti
kritického myšlení a filtrování informací také v podpoře iniciativy jedince a především
v rozvíjení „kompetencí k sobě“: tedy schopnosti sebeovládání, empatie, zodpovědnosti
a určité vnitřní disciplíny. Jsou to žádoucí předpoklady pro úspěch v budoucím světě
umělé inteligence, tedy v době, kdy výkonnost strojů nadále poroste, a schopnosti
člověka se s tím budou muset vyrovnat.
Zeměměřický kurs ve spolupráci s waldorfskou školou Freie Waldorfschule Weimar
V období od 28. 5. 2018 do 8. 6. 2018 jsme absolvovali zeměměřický kurs, tentokrát
s waldorfskou školou z německého Výmaru. Náplň práce byla obvyklá pro
zeměměřický kurs, tedy měřické a kreslířské práce. Spolu s výmarskými pedagogy jsme
naplánovali společnou práci na mapě tak, aby z dvaceti pětičlenné německé třídy
a třicetičlenné české třídy vznikaly výhradně česko-německé pracovní skupiny, tedy
dvojice a trojice. Žáci se výzvy chopili zodpovědně, přestože řada českých účastníků
měla za sebou jeden necelý rok výuky německého jazyka.
Cílem výjezdu bylo, krom vyhotovení výsledné společné mapy dané lokality, setkání
se školou ze zahraničí. Očekávali jsme, že toto setkání bude mít rozdílnou kvalitu
od ostatních jindy plánovaných setkávání, bude-li se odehrávat v kontextu společné
práce, nikoli jen pro setkání samotné. Očekávání byla beze zbytku splněna. Na konci
výjezdu si každá ze skupin, jak česká tak německá, odvezla jeden exemplář mapy, jako
výsledek dvoutýdenní společné práce.
Mezinárodní hudební projekt The Liberteum Orchestra
V předposledním červnovém týdnu proběhl v Praze pozoruhodný mezinárodní projekt,
propojující svět waldorfského školství a profesionální hudby. V rámci tohoto projektu
přijeli do Prahy hudebníci ze dvou petrohradských souborů – Akademického
symfonického orchestru a orchestru Michailovského divadla. Ti vytvořili pod vedením
dirigenta a pedagoga Sergeje Remitze nové hudební těleso, ke kterému se připojili
vybraní studenti z waldorfských škol v Praze, Semilech, Trieru, Lublani a Luxemburgu.
Takto vzniklé mezinárodní uskupení se od pondělí do pátku sehrávalo na zámku
ve Chvalech, součástí jeho programu bylo kromě společných improvizací a výuky
mladých hudebníků i nazkoušení skladeb od Georga Fridricha Händela, Maurice Ravela
či Ennia Morriconeho. Vyvrcholením celého projektu byl závěrečný koncert, který
se uskutečnil v sobotu 23. 6. od 18 hod v Barokním refektáři v Jilské ulici.
Organizátoři celého projektu si kladli za cíl propojit aktivní studenty středních škol
s profesionálními hudebníky zejména za účelem předání cenných zkušeností, ale
i za účelem vzájemného poznání mladých lidí různých národností, a to skrze umění
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hudby jakožto média srozumitelného napříč všemi kulturami. Projekt byl organizován
Svobodnou waldorfskou školou v Luxemburgu a Waldorfským lyceem v Praze a získal
finanční podporu od fondu Erasmus+.

10. Spolupráce s partnery
S největším počtem domácích partnerů spolupracujeme v rámci sociálního praktika
studentů 3. ročníku. Navázali jsme spolupráci s celkem 37 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 2017/18 jsme takto spolupracovali s 26 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.
Spolu s Akademie waldorfské pedagogiky organizujeme tříleté vzdělávací semináře
waldorfské pedagogiky v prostorách školy, velkou část lektorů tvoří učitelé naší školy.
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.

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

Počet
účastník
ů

Místo konání

Divadelní projekt
3. ročníku

Škola + divadlo
Na prádle

Podnikatelský projekt
4. ročník

Praha

Cíle, obsah

Nácvik hry Henryka Ibsena Peer
Gynt. Propojení hodin českého
jazyka a výtvarné výchovy (práce
na maskách, kostýmech
a výpravě). Uvedení přestavení
v divadle Na prádle.
28 + cca Týdenní příprava podnikatelského
56 diváků záměru v reálných podmínkách,
30
studentů
+3
pedagog
ové
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Klub mladého diváka

Den otevřených dveří
26. 11. 2017
Exkurze za uměním

Praha

210

škola

174

Vídeň

34

Limonádový Joe

divadlo
Na prádle

Den otevřených dveří
19. 1. 2018

škola

182

Praha, Opatov

32

škola

146

Praha, Opatov

32

Rozšíření povědomí o historii
německých zemí
Setkání současných i bývalých
studentů s učiteli

Přednáška o médiích
a dezinformacích
(Jeden svět na školách)
Vánoční slavnost
Přednáška
o německých
osobnostech (Peter
Gutenhoffer)

18 + 268
diváků

po skupinách. Veřejná prezentace.
Návštěva divadelních
a koncertních představení
v předních českých scénách
a divadlech. Doplňuje výuku
realizovanou v českém jazyce
a literatuře a hudební výchově.
Zapojení všech žáků školy
do prezentace
Výstavy a architektura
Dvě divadelní představení
souboru žáků Waldorfského lycea
(napříč ročníky)
Zapojení všech žáků školy
do prezentace
Masmediální vzdělávání,
rozlišovaní důvěryhodnosti
zdrojů a mediálních zpráv
Program studentů a učitelů

Školní maturitní ples

Praha

cca 400

Den otevřených dveří
21. 2. 2018

škola

128

Zapojení všech žáků školy
do prezentace

Návštěva Národní
technické knihovny

Praha

32

Příprava na psaní ročníkových
prací (vyhledávání zdrojů etc.)

Koncert sboru
v chrámu U Salvátora,
2. ročník
Přednáška žáka 3.
ročníku v Ekologické
sekci České křesťanské
akademie
Publikování několika
textů žáka 3. ročníku
Publikování několika
básní žákyně 2. ročníku
Exkurze do různých
křesťanských
společenství, mešity,
budhistického centra
Veřejná prezentace
ročníkových prací
Maturitní koncert
žákyně 4. ročníku

Praha

32 žáků +
185
diváků

Messe breve in C od Charlese
Gounoda v doprovodu varhan. +
menší skladby od P. I.
Čajkovského, F. Liszta, W. A.
Mozarta, G. Gastoldiho či E.
Suchoně.

23

Téma Proměny krajiny a zaniklé
vesnice v Podkrušnohoří

Emauzský
klášter

Sborník Okruh a střed
Sborník Okruh a střed
Praha

30

V rámci výuky filosofie
a religionistiky, 3. ročník

škola

126

Prezentace ročníkových prací pro
studenty, rodiče a veřejnost

GMHS Praha

62

Pergolesi, Mozart, Schubert,
Smetana, Dvořák
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Prezentace výstupů
semináře sociálního
podnikání

Obchodní
akademie
Karlín

Eurytmické vystoupení
2. a 3. ročníku

Salesiánské
divadlo Praha

72
57 žáků +
192
diváků

Dvě koncepční
metodická soustředění
Praha
učitelů lycea, březen
a květen 2018
Eurytmické vystoupení
žáků 2. ročníku
Heidelberg
a eurytmického
kroužku
Praha,
Eurytmické vystoupení Heidelberg,
skupiny Flow
Witten Annen,
(absolventi školy)
Bratislava,
Plzeň

Porovnání výstupů týmů
z Waldorfského lycea a OA Karlín
Veřejné vystoupení, prezentace
programu nacvičeného v rámci
hodin eurytmie

18

Víkendová soustředění učitelů
na téma aktualizace koncepce
školy

37

Školní vystoupení pro žáky 1.-12.
třídy waldorfské školy
v Heidelbergu, prezentace
uměleckého programu

9

Turné s programem „Prahem
paměti“, prezentace eurytmické
tvorby absolventů WL

Společný pěvecký
koncert 1. ročníku
s ostravskou střední
waldorfskou školou

kostel
Českobratrské
církve
evangelické
na Vinohradech

56

Celoškolní pěvecký
koncert

kostel
Českobratrské
církve
evangelické
na Vinohradech

Vybrané části z Requiem c-moll
od Antonia Salieriho, sbor
Hospodine, pomiluj ny!
z Dvořákova oratoria Sv. Ludmila,
Pět postních motet A. Tučapského
a další drobné skladby

136

Skladby Bohuslava Martinu, Leoše
Janáčka, Antonína Dvořáka,
Francise Poulenca

Vánoční slavnost – 3. ročník

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.
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Úsilí žáků je pak završeno veřejnou prezentací vlastních podnikatelských plánů, při
které mají svůj projekt obhájit.
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 podnikatelský plán, jenž obsahoval i zcela konkrétní informace
o harmonogramu realizace projektu.
Smyslem podnikatelského projektu je nejen získat reálný náhled do podnikání jako
samostatné výdělečné činnosti, nebo praktické využití pojmů, se kterými se studenti
setkávali v teoretické výuce ekonomie. 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.
V tomto školním roce vznikly následující firmy:
ŽÍŽALA.CZ
Nabídka nové možnosti zpracování bioodpadu v domácnostech – prodej kalifornských
žížal, které kompostují bioodpad. Součástí nabídky byly také kompostéry vyrobené
ze dřeva.
PRAHOU ZDARMA
Mobilní aplikace, která funguje na operačních systémech Android a iOS a ve dvou
jazykových verzích – češtině a angličtině. Je postavena na mapovém editoru, každý má
mít přístup k aktuálnímu seznamu míst a událostí v jeho okolí. Uživatel si může založit
svůj profil, skrze který může komunikovat s ostatními uživateli, přidat nové místo,
událost nebo doplnit informace, fotografie a aktuality k jinému objektu/místu. Aplikace
funguje na principu sociální sítě, kdy uživatelé spolu komunikují přes chat, účastní
se akcí nebo pořádají srazy na přidaných místech. Aplikaci lze stáhnout zdarma,
s reklamou nebo koupit verzi PRO. Verze PRO bude bez reklam, s podrobnější mapou
(včetně průchodů, pasáží, skrytých uliček…) a možností off-line mapy.
ALKKY DESIGN
Alkky design pracuje s opotřebovanými pneumatikami, které využívá pro výrobu
nábytku. V nabídce je široké spektrum materiálů a provedení. Výsledný nábytek
nezapáchá po pneumatikách, je obalený přírodními materiály a krásně doplní design
bytu, do kterého bude umístěn.
CHLUPAN
Představení nového, na trhu s oblečením zatím se nevyskytujícího produktu, a to
mikiny přeměnitelné na batoh. Cílem bylo spojení estetiky a praktičnosti v oblečení
a konkurenční výhodou měla být jednoduchost a efektivnost produktu při využívání
obou forem (mikiny i batohu). Forma batohu nechce být náhradou plnohodnotného

- 25 -

batohu, ale pouze jeho alternativou při "krizových" situacích (například neočekávaný
nákup).
TVAROH ZA ROH
Služba je založena na rozvozu potravin od farmářů a z farmářských trhů. Potraviny jsou
dovezeny zákazníkům, kteří si je online přes e-shop objednají. Zákazníci mohou
objednávat celý týden s tím, že uzávěrky na dny rozvozu budou vždy večer dne
předchozího. Potraviny jsou nakupovány od farmářů z okolí Prahy, sobotní nákupy
jsou doplňovány na farmářských trzích. Potraviny jsou kompletovány do tašek
ve skladu, kde jsou také uchovávány a odkud putují k zákazníkům v chladicí dodávce.
Je nabízen i speciální program pro firmy a školy, kde si zákazníci mohou sami nákup
vyzvednout bez placení příplatků za dopravu.
TYÖPAJA
Projekt má za cíl zprostředkovat klientům prostor pro tvoření. Zákazník si vybere si,
jaký typ kosmetického výrobku by si chtěl připravit (například pleťový krém, vlasový
balzám, šampón, deodorant, sprchový gel, pleťovou vodu nebo balzám na rty). Poté
dostane recept s postupem a potřebné množství ingrediencí. V dílně si pak zákazník
vlastnoručně vytvoří přírodní kosmetiku z jednotlivých surovin, které mu provozovatel
poskytl.
Druháci ve Vídni
Jako završení epochy dějin umění se studenti druhého ročníku účastnili podzimního výjezdu
do Vídně, oné bývalé metropole národů a epicentra slavných umělců a myslitelů. Magnetem
výjezdu pro umělecky citlivé duše byla především dočasná výstava děl renesančního velikána
Raffaela Santi. Jeho díla si studenti mohli porovnat s paralelní výstavou kreseb „druhého
Hieronyma Bosche“, nizozemského autora Pietera Bruegela staršího prošpikovaných alegoriemi
ctností a neřestí lidstva.
Barevná vznešenost Raffaelových madon tu stála bok po boku (nebo poschodí na poschodí
Albertiny) suché kresby plné myšlenek a snah umělecky zachytit každodennost, mnohdy
i bizarnost a monstróznost lidského údělu. Autory oddělovala od sebe jenom krátká doba, ale
v jejich dílech bylo možno zahlédnout, že časy se mění rychle. Nebo se nezměnilo nic na době
a jenom se změnil důraz a pohled umělců na ten samý svět? A není to to samé?
Ducha rakouského hlavního města jsme měli možnost zažít na komentované prohlídce
historickými i moderními ulicemi Vídně. Ve vídeňské univerzitě jsme si mohli uvědomit, jak
velký nebo nevelký prostor dali akademici minulosti ženám a ženské inspiraci, a jak žena vidí
dnes pány profesory. Před vstupem do Justizpalast jsme prošli důkladnou bezpečnostní vstupní
prohlídkou, zdržení u vstupu však vynahradila neplánovaně objevená vyhlídka na Vídeň
ze střechy budovy. V dálce se tyčil maják středověku, slavný Stephansdom. Ten si studenti mohli
detailně prohlídnout a na základě pracovních listů porovnat s pražskou svatovítskou katedrálou,
kterou jsme navštívili a pozorovali ještě během epochy dějin umění.
Jako vyvážení klasického umění jsme se zájemci navštívili architektonický manifest secesního
hnutí – pavilon Secese – kde Gustav Klimt svérázným způsobem vizualizoval Beethovenovu
hudbu, a kde bylo možno zažít umění i na jeho současných cestách necestách. Jednoho pozdního
večera se skupinka studentů vydala do téměř nočních ulic a nakonec dorazila i ke slavnému
Hundertwasserhaus. Co kdyby takhle vypadala celá Vídeň, líbila by se nám? Každodennost
a modernost Vídně jsme zakoušeli společně při častém putování veřejnou dopravou, a
i individuálně pří rozchodech a samostatném stravování v ulicích města. Turci, kdysi hrozba před
branami Vídně, nás teď zvali ochutnat něco z jejich mnoha rychlých občerstvení. Ubytování nám
laskavě poskytla vídeňská i bratislavská waldorfská škola, za což jsme jim vděční.
Výjezd však nebyl jenom o Vídni. V jeho úvodu stála návštěva nedaleké Bratislavy a s ním
spojená atmosférická projížďka večerním, podzimem nasvíceným, dušičkově opuštěným
historickým centrem. Mohli jsme si tak zažít dva historicky oddělené světy. I když je od sebe dělí
jenom desítky kilometrů, oba byly od sebe osudově oddělené jak za socialismu železnou oponou,
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tak již za časů Římské říše slavným limes romanus. Svět tzv. barbarů a svět Římanů. Svět
komunizmu a tzv. svobodný svět. Z bratislavského hradu jsme tak mohli zahlédnout pomyslnou
Římskou říši, přičemž upomínkou na její tábory a legie byly v dálce se tyčící a do tmy rudě
blikající rakouské větrné elektrárny. A mezi nimi Dunaj, ono mohutné, v předindustriální
minulosti možná i modré bratrské pouto, protékající oběma sesterskými městy – Vídní
i Bratislavou. Připomínka, že větší část své historie mají města přece jenom společnou.
A nejenom to. Pokud na začátku výjezdu stála Bratislava, na jeho konci to byla návštěva
Carnuntum, městečka přesně na hranici světů, ve kterém se experimentální archeologové pokusili
architektonicky vzkřísit minulost. Večer jsme se tak ocitli v srdci někdejšího legionářského tábora,
kde římští vojáci uctívali tajemného Mithru. Na mystérium však nezůstal (a ani nenastal) čas,
jelikož všechnu naši pozornost uchvátily místní římské lázně, které jsme si na chvíli uzurpovali
pro sebe (za což se omlouváme místním turistům).
Během pár dnů a v relativně krátké době „vídeňského“ výjezdu se nám tak naskytla bohatá
podívaná a široká paleta zážitků. Pro každého bylo vrcholem výjezdu něco jiného. Ale ať již to byl
Raffael nebo kebab, každý si mohl alespoň trochu najít k vychutnání to své a zakusit, proč umělci
a velké osobnosti minulosti toto město a jeho duši milovali.
Vídeň si pravděpodobně také zamilovala nás, jelikož nás nechtěla pustit domů. Omráčení
a dezorientování jejím vábením jsme netrefili správnou stanici a tak nám ujel autobus. Svůdná
Vídeň, příště si na Tebe dáme větší pozor!
za výjezdníky sepsal třídní 2. ročníku
Prezentace ročníkových prací 3. ročníku
Prezentace většiny ročníkových prací proběhla jako tradičně v sále školy, některé části
prací však byly prezentovány i jinde, např:
-

ve Skautském institutu se uskutečnilo taneční vystoupení a fotografická
výstava na téma Tanec a strach.

-

v kině Ponrepo byl promítán dokumentární film Smích, který natočila
žákyně 3. ročníku.

-

v kulturním středisku U Koruny v Radotíně se uskutečnil koncert „Na
nepřítele“ na motivy příběhu Terryho Prachetta, cyklus skladeb složil a
s orchestrem nastudoval žák 3. ročníku,

Koncertní provedení cyklu skladeb „Na nepřítele“ v Radotíně

Cílem ročníkové práce je naučit se pracovat s literaturou a odbornými texty, dokázat
shrnout fakta a nalézat mezi nimi souvislosti. Žáci si sami vybírají téma, které je zajímá
a kterým by se chtěli podrobněji zabývat. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části
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získají žáci do vybraného tématu vhled s pomocí odborné literatury a dalších zdrojů.
V praktické části pak téma samostatně zpracovávají, například výzkumem. Umělecká
část spočívá ve zpracování tématu vhodně zvolenými uměleckými prostředky.
Ročníková práce je přípravou pro psaní odborných prací, ať už odborné maturitní práce
ve 4. ročníku, nebo absolventských prací na univerzitě. Žákům pomáhá i uvědomit si,
zda by se daným tématem chtěli zabývat i v budoucnosti.
Divadelní projekt Peer Gynt (3. ročník)
„RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI NA DIVADELNÍ INSCENACI HRY NORSKÉHO
KLASIKA HENRIKA IBSENA PEER GYNT. V NAŠEM ZTVÁRNĚNÍ TÉTO HRY
O PROSTÉM ČLOVĚKU, JEHO DOSPÍVÁNÍ A CESTĚ ŽIVOTEM BUDE OPĚT
K VIDĚNÍ ŠIROKÉ HERECKÉ OBSAZENÍ KOMPLETNÍHO 3. ROČNÍKU, ALE
I VESNICKÁ SVATBA, ŘÍŠE TROLLŮ ČI PLAVBA PO MOŘI, K SLYŠENÍ ŽIVÝ
HUDEBNÍ DOPROVOD Z ŘAD SAMOTNÝCH STUDENTŮ, HLAS NICOTY
I MNOHO INSPIRATIVNÍCH SLOV O ZATROLENÉ LIDSKÉ DUŠI A
O HLEDÁNÍ SEBE SAMA V SOBĚ SAMÝCH.“

6. listopadu 2017 se uskutečnilo představení hry Peer Gynt, kterou nastudovali studenti 3.
ročníku pod vedením tří- (respektive pěti-) členného pedagogického týmu. Došlo tak k zakončení
nebývalého projektu, kterému bylo věnováno mnoho energie z řad studentů i pedagogů a kterému
po všech stránkách tak nějak přálo štěstí.
Celý nápad nazkoušet se studenty tohoto ročníku divadelní představení jako by se rodil již
s jejich nástupem na naši školu a s jejich opakovaným prokazováním výjimečného divadelního
potenciálu v hodinách literatury, cizích jazyků i eurytmie. Tento potenciál potvrdila i skutečnost,
že chtěl v chystaném představení vystoupit celý ročník, tedy všech jeho třicet studentů.
Požadavky na třicet (!) dostatečných rolí, na „něco vtipného a vážného zároveň“, doplněné
o požadavek jakéhosi uměleckého a myšlenkového přesahu – ty všechny se podařilo skloubit
v rozhodnutí nazkoušet hru Peer Gynt od Henrika Ibsena. Hru rozsáhlou, mnohovrstevnatou,
veršovanou, pohádkovou i realistickou, romantickou i symbolistickou, hru o mladém lajdákovi,
který zestárne, ani neví jak, o tom, co znamená „být sám sebou“, co dělá člověka člověkem, ale i
o mezilidských vztazích, touhách, snech, smrti, víře, lásce a naději.
Celý zkouškový proces započal obsazováním rolí na základě hodinového hereckého „workshopu“;
pokračoval první čtenou zkouškou a vyvrcholil následným uměleckým týdnem jako stěžejní částí
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zkoušení (které zaplnilo všechny volné prostory školy, v nichž se skupinky studentů a tří až čtyř
pedagogů prokousávali různorodými scénami). Celé zkoušení pak bylo zakončeno soustředěním
v pátek a v neděli před představením a bylo nabité tvůrčí atmosférou, těžko představitelným
tréninkem paměti a řečových dovedností, ale i tvorbou hudebního doprovodu, vizuální stránky
inscenace, kostýmů i doprovodných materiálů a celkově aktivním, ale i „pohodářským“ přístupem
studentů a jejich smyslem pro zodpovědnost i pro humor, bez kterého by patrně celá realizace
nebyla možná.
V den D poté proběhlo odpolední a večerní představení v Divadle Na Prádle, u obou návštěvnost
přesáhla kapacitu sálu a ohlasy diváků potvrdily, že veškerá energie, kterou jsme do divadelního
projektu vložili, měla smysl. Co některým hercům chybělo z profesionality, nahrazovali
autenticitou a nasazením a troufám si tvrdit, že svými výkony mnohdy překvapili i své pedagogy
a spolužáky.
Mezi diváky byl i publicista v oblasti vzdělávání Tomáš Feřtek, který svůj zážitek shrnul o den
později na jisté panelové diskusi a zasadil ho do kontextu debaty o současném vzdělávání.
http://www.eduin.cz/clanky/broumovske-diskuse-v-dvorakova-n-novakova-t-fertek/ (čas 22:45–
26:40) Pro upřesnění – kostýmy byly z většiny zapůjčené či poskládané z vlastních zdrojů
a režisér nebyl jeden, ale byli minimálně tři, respektive jich bylo asi pětatřicet.
V dubnu roku 2018 pak byla na základě přání studentů i pozitivního ohlasu z podzimních
představení celá inscenace znovu „oprášena“ a byly odehrány ještě dvě další reprízy.
Nezbývá než poděkovat všem zúčastněným a těšit se na jejich další umělecké činnosti –
o připravované či nedávno uskutečněné koncerty, výstavy, divadelní, eurytmická i taneční
vystoupení, filmy či umělecké texty totiž v letošním 3. ročníku nebyla a není nouze.
Za pedagogický tým sepsal Matouš Černý
Projekt Havel
Ve čtvrtém ročníku proběhl v listopadu 2017 čtyřdenní umělecký projekt, jehož tématem
byla dramatická, poetická a esejistická tvorba Václava Havla. Studenti se nejprve
v epochovém vyučování literatury seznamovali s tvorbou tohoto autora a jeho
vrstevníků, ve zbylém výukovém čase pak byli rozděleni na dvě skupiny. První
pracovala na divadelním zpracování úryvků z vybraných Havlových her a básní, které
si sami upravili, nazkoušeli a následně předvedli na předvánočním vystoupení. Druhá
skupina pracovala na výtvarných dílech inspirovaných tvorbou V. H., Studenti využili
různé techniky a metody umělecké práce, mj. grafiku, audio-vizuální tvorbu,
konceptuální umění či metodu koláže. V rámci těchto čtyř dnů byla realizována i další
průřezová témata, týkající se mediální výchovy, politické propagandy a manipulace či
jazykové analýzy. Z reflexí zúčastněných studentů lze zmínit zejména pozitivní ohlas
na možnost bližšího setkání s moderním uměním a tvorbou Václava Havla a jejich
následné citlivější vnímání jazykového obsahu a všudypřítomných vyprázdněných
frází.
Koncerty v podání našich studentů
Školní rok 2017/2018 přinesl celou řadu hudebních událostí, které studenti
Waldorfského lycea připravili jako součást výuky i v rámci svých volnočasových aktivit.
Koncertní sezónu zahájila 9. ledna 2018 světová premiéra cyklu orchestrálních skladeb
„Na Nepřítele!“, která se uskutečnila v Kulturním středisku v Praze – Radotíně. Student
3. ročníku Matyáš Vonz komponoval tento cyklus (na motivy knihy Terryho Pratchetta)
v rámci své ročníkové práce a společně s dobrovolníky z řad studentů Waldorfského
lycea a ZUŠ Klementa Slavického jej jako dirigent také přivedl k životu.
9. dubna 2018 se uskutečnil již tradiční koncert studentů 2. ročníku v kostele
U Salvátora. Přípravě tohoto koncertu se druháci věnovali po celý rok nejen
v pravidelných hodinách sborového zpěvu, ale také na intenzivním lednovém
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soustředění. Jako hlavní cíl jsme si tentokrát vytýčili nastudování Messe Brève No. 7 in
C od Charlese Gounoda pro sbor, sóla a varhany. Varhanního doprovodu se ujal MgA.
Martin Moudrý, který se po loňské dobré zkušenosti s naší školou zapojil i do nácviku
na hudebním soustředění. Repertoár byl doplněn dalšími a capella skladbami z různých
hudebních epoch (od renesance až po 20. století). Pro velký úspěch byl koncert
na popud pana varhaníka (který je i regenschorim plzeňské katedrály) reprízován 13.
června v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni.

12. dubna 2018 se se svým jedinečným bel cantem opět představila studentka
4. ročníku – sopranistka Zsófia Moravcsíková, tentokrát v rámci maturitního koncertu.
Také studenti 1. ročníku se letos ukázali jako mimořádně šikovní hudebníci
a společně s výběrovým sborem SOŠ Waldorfské v Ostravě (těleso Avis igneus)
koncertovali 12. května 2018 v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze
na Vinohradech. Vystoupení proběhlo při příležitosti setkání členů ECSWE (Evropská
rada waldorfských škol) v Praze. Zatímco Ostraváci nacvičili jako stěžejní dílo Pět
postních motet Antonína Tučapského, pražští studenti prezentovali vybrané části
Requiem v c-moll od Antonia Salieriho v doprovodu pětičlenného instrumentálního
ansámblu vytvořeného rovněž z prváků. Obě školy společně pak rozezněly prostor
Dvořákovým sborem Hospodine, pomiluj ny! z oratoria Svatá Ludmila.
Celý rok žila škola také očekáváním vystoupení souboru Collegium Musica (toto
uskupení sestává ze studentů 2. – 4. ročníku, kteří se rádi věnují svému hlasu
i ve volném čase), které v tomto roce pod vedením Lukáše Prchala připravovalo Mikeše
z hor (poslední kantátu Bohuslava Martinů). Tuto mimořádnou příležitost jsme nakonec
využili
k uspořádání
ještě
jednoho
většího
koncertu
na Vinohradech,
a to 20. června 2018. Provedení kantáty s profesionálním instrumentálním tělesem
a sólisty Vojtěchem Borem (tenor, absolvent školy) a Alžbětou Faltejskovou (soprán, 3.
ročník) předčilo všechna očekávání a přineslo mimořádně kvalitní hudební zážitek.
Koncert doplnili ještě studenti 3. ročníku Janáčkovou Kačenou divokou
a prváci reprízou několika skladeb předchozího koncertu.
Koncem června se několik studentů z různých tříd lycea zapojilo do mezinárodního
orchestrálního projektu The Liberteum Orchestra. V rámci tohoto projektu přijeli
do Prahy členové několika zahraničních profesionálních orchestrů, ke kterým
se připojili studenti z waldorfských škol v Praze, Semilech, Trieru, Lublani
a Luxemburgu. Toto uskupení 100 lidí týden zkoušelo, improvizovalo a učilo
se na zámku ve Chvalech, jejich úsilí bylo završeno koncertem v Barokním refektáři
s díly Händela, Ravela či Morriconeho.
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Uplynulá sezóna tedy měla určitě co nabídnout a kromě toho je třeba ještě vzpomenout
intenzivně se rozvíjející působení studentského ansámblu „Špatně temperovaný klavír“,
který v tomto školním roce připravil hned několik vystoupení.
Je tedy patrné, že na aktivity z loňského školního roku se povedlo navázat více než
dobře a že hudební život na Waldorfském lyceu již má své stabilní podhoubí.
Výroba včelích úlů a počátek pěstování včel
V rámci předmětu Práce se dřevem vyráběli v prvním pololetí tohoto školního roku žáci
1. ročníku včelí úly – typ Warré. Pro umístění sestavy úlů jsme našli vhodné místo
na školní zahradě, a 19. 6. 2018 byl úl osazen tzv. smetencem – umělým rojem, který
jsme dostali od spřáteleného včelaře z Pracovní společnosti nástavkových včelařů.
Včelstvu se zjevně daří, během prázdnin výrazně zesílilo. Příští rok očekáváme první
medobraní.
Osm nejzajímavějších středních škol v Česku
Časopis Forbes nás ve svém únorovém vydání zařadil mezi osm nejzajímavějších
středních škol v Česku. Viz: http://www.forbes.cz/prumyslovka-lyceum-i-prirodni-skola-8nejzajimavejsich-strednich-v-cesku/

13. Využití školských zařízení v době školních prázdnin
Škola není správcem ani vlastníkem budovy, ve které sídlí, proto ji 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 čtenářské gramotnosti
Ve školním roce 2017/2018 proběhlo Výběrové zjišťování výsledků žáků, organizované
Českou školní inspekcí. V testování čtenářské gramotnosti se akce zúčastnilo celkem
8176 žáků, v naší škole to bylo 30 žáků 2. ročníku. Průměrná úspěšnost našich žáků byla
67%, průměrná úspěšnost celkem byla 53%.

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly
Následná
veřejnosprávní
finanční kontrola
za rok 2017

Kdo kontrolu vykonal

termín

Magistrát hl. m. Prahy

duben a květen
201811. 5. 2017
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Výsledné
hodnocení
Účetnictví,
hospodaření
a inventarizace
v pořádku, jen
s drobnými
nedostatky

VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
Základní údaje (uvedeny v tisících Kč):
Osobní náklady
Učební pomůcky
Vybavení školy
Materiál
Opravy a údržba
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Energie
Služby
Celkem

7714
43
120
226
78
145
4
554
912
9816

Hospodaření školy v roce 2017 bylo vyrovnané, k 31. 12. 2017 byl vykázán nulový
hospodářský výsledek.
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Ekologická sekce
České křesťanské akademie
zve na besedu, na níž

Filip Vosáhlo,
student pražského waldorfského lycea,
uvede do tématu

Proměny krajiny a zmizelé
vesnice v Podkrušnohoří
Úterý 15. května 2018
Klášter Emauzy (přízemí)
Praha 2, Vyšehradská 49
Začátek v 17.30 hodin
Předpokládaný konec kolem 19. hodiny
ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2, tel. 224 917 210
e-mail: jne@centrum.cz
http://www.krestanskaakademie.cz/

prezentace

AKCE SE KONÁ
V EURYTMICKÉM SÁLE

Waldorfského lycea Praha - Opatov

program:

PÁTEK 16. 2.

SOBOTA 17. 2.

SOBOTA 17. 2.

15.00 slavnostní zahájení

9.10 slavnostní zahájení

15.20 Petra ňeháĀková
Horolezectví ve skalách
15.40 Marieta Svatá
Pŉíprava taneĀního vystoupení
16.00 Agáta Topinková
Tvorba filmového dokumentu
16.20 Hugo Urbanczyk
Výroba rytmických nástrojś

9.20 Max Schröder
ObrouĀky brýlí
z recyklovaného materiálu
9.40 Lívia Orlovská
Život bez zbyteĀného odpadu

13.20 Richard HoleĀek
Dŉevoobrábėcí stroje
a nástroje
13.40 Oldŉich Novák
Odlévání bronzu
14.00 Matyáš Polák
Kmitavý obvod
jako hudební nástroj

16.40 pŉestávka
16.55 Rivka Chábová
Strach
17. 15 Natalie Cenigrová
Bipolární afektivní porucha
17.35 Lucie Mutinská
Prevence bolestí zad
a zdravý pohyb

10.00 pŉestávka
14.20 pŉestávka
10.15 Kryštof KuĀera
Vývoj hiphopové hudby
ve Spojených státech
Amerických
10.35 Matyáš Vonz
Vyprávėní v hudbė
10.55 Kryštof Kubín
Kachon

14.35 Matyáš Procházka
Velkoformátová
analogová fotografie
14.55 Romana Ficeriová
Domácí pŉírodní kosmetika
15.15 Michaela Moravcová
Terapeutické využití
aromatických látek rostlin

11.15 pŉestávka
15.35 pŉestávka

17.55 pŉestávka
18.10 Anežka Kotková
Šití odėvś
18.30 Veronika Dolistová
Batika na jávanský zpśsob
18.55 Alberta Fabíková
Psaní pŉíbėhu

11.30 Filip Vosáhlo
Zaniklé obce Podkrušnohoŉí
11.50 Kryštof Seleši
Pravý Hradec
12.10 Kryštof Hvolka
Svatá místa judaismu a islámu
v kontextu izraelsko-arabského
konfliktu
12.30 obėdová pauza

15.55 Eliška Horáková
Závislost na poĀítaĀi
16.15 Jonáš MatėjĀek
PouliĀní drogy
a drogovė závislí
16.35 Alžbėta Faltejsková
Život s ADHD
16.55 Zuzana Kristová
Bachovy kvėtové esence

15. května od 18 hod.
GMHS hl. m. Prahy, Komenského náměstí 9
Praha 3

Maturitní koncert
Zsófie Moravcsíkové

Pergolesi, Mozart, Schubert, Smetana, Dvořák…

Žáci prvního ročníku Waldorfského lycea v Praze
Vás srdečně zvou nab

14.11. 2017b
ve 14:30

budeme se těšit na pražském Vyšehradě

Asociace waldorfských škol České republiky,
Asociace waldorfských mateřských škol
ve spolupráci s
Evropskou radou pro waldorfskou pedagogikou – ECSWE,
Mezinárodní konferencí waldorfského hnutí – Haagským kruhem
a Mezinárodní asociací waldorfských mateřských škol IASWECE
pořádá konferenci na téma:

LIDSKOST VE SVĚTĚ MÉDIÍ
VÝZVY VÝCHOVY
V DIGITÁLNÍM VĚKU
Srdečně Vás zveme k poslechu přednášek a k panelové diskusi
na aktuální pedagogické téma: Škola v digitálním věku.
Rozhodující otázkou tohoto pedagogického impulsu je:
„Jak se člověk stane kompetentním ve vztahu k médiím?“
termín: 10. května 2018
místo konání: Modrá posluchárna FF UK, Celetná ul. 20, 110 00 Praha 1
přednášející:
Clara Aerts (Belgie)
„Rané dětství jako lidský kompas pro digitální věk“
Douglas Gerwin, Ph.D. (USA)
„Úzkost jako tsunami duše: chceš-li se zachránit před utonutím, hledej vyšší podstatu.“
Dr. Ing. Richard Landl (Německo)
„Vyvíjející se člověk a nové kvality vzdělávání pro neznámou budoucnost“
PhDr. Václav Mertin (ČR)
Výchovné přístupy ve 21. století
Prof. PhDr. Tomáš Zdražil (Německo)
„Vzdělávání v digitálním světě z pohledu waldorfské pedagogiky“
moderuje Bob Kartous EDUin
Program konference:
10:00 Akreditace
11:00 Zahájení a příspěvky přednášejících
13:15
Přestávka s občerstvením
14:15
Panelová diskuse
16:00 Zakončení konference

Přihláška:
Na konferenci je nutné se elektronicky
registrovat do 7. května 2018 na adrese
https://goo.gl/forms/E5M7yyj4y1ptRjIJ3.
Kontaktovat nás můžete také mailem
konference2018@wskola.cz.

Asociace
waldorfských
PDWHĜVNêFK
škol

Program konference:
10:00
11:00
13:15
14:15
16:00

Akreditace
Zahájení a příspěvky přednášejících
Přestávka s občerstvením
Panelová diskuse
Zakončení konference

Clara Aerts se narodila v roce 1962 ve Flandrech
v Belgii. Získala bakalářský titul v oboru pedagogika
se zaměřením na rané dětství a je školitelkou v tomto
oboru pro waldorfskou pedagogiku. Aktuálně studuje
magisterský program Waldorfská pedagogika v norském Oslo. 21 let pracovala jako učitelka ve waldorfské
mateřské školce ve Flandrách, poté se začala věnovat
přednáškové činnosti a přípravě učitelů doma i v zahraničí, např. v Brazílii, Číně, Indii, Koreji, na Novém Zélandu, ve Švýcarsku,
Turecku a Velké Británii. Od roku 2008 pracuje jako pedagogická poradkyně pro belgickou Federation of Steiner Schools Flanders a je členkou koordinační skupiny IASWECE. Jako zástupkyně podporuje iniciativy pro vznik
nových waldorfských škol po celém světě a spolupracuje s různými organizacemi v Bruselu, které se zaměřují na oblast kvality dětství. Je vdaná, má
dospělého syna.

Douglas Gerwin, Ph.D. je ředitelem Anthroposoﬁckého centra ve Wiltonu v americkém státě New Hampshire. Od roku 1983 vyučoval na waldorfských středních školách historii, literaturu, němčinu, hudbu a vědu.
Předtím přednášel vývojovou psychologii a další předměty na univerzitě v Dallasu, kde v roce 1984 získal
doktorát z psychologie a literatury. Přednáší a vede
semináře na témata dospívání, waldorfská pedagogika a základy anthroposoﬁe v Severní Americe, Evropě, Jižní Americe
a na Blízkém východě. Věnuje se též výzkumu waldorfské pedagogiky, je
spoluautorem nebo editorem celkem devíti publikací týkajících se waldorfské pedagogiky, např. Survey of Waldorf Graduates, která souhrnně mapuje
absolventy waldorfských škol uplynulých 60 let. Jeho nejnovější publikací
je sbírka článků Trailing Clouds of Glory: Essays on Sexuality and the Education of Youth in Waldorf Schools, vydaná v roce 2014.

Dr. Ing. Richard Landl vystudoval strojírenství
na Technické univerzitě Berlín, dále vystudoval eurytmii v Berlíně. Více než 30 let byl učitelem na waldorfské škole. Více než 25 let se věnuje přípravě učitelů.
Dlouhodobě zastává post mluvčího waldorfských škol
Severního Porýní – Vestfálska. 20 let je členem Svazu
svobodných škol v Německu. Jeho klíčovými oblastmi
zájmu jsou waldorfská pedagogika, podpora kvality
výuky a zakládání nových škol. Nyní je prezidentem Evropské rady pro waldorfskou pedagogiku a členem pracovní skupiny Školy Evropské komise.

PhDr. Václav Mertin je dětský psycholog se 40-ti lety
poradenské praxe. Specializuje se na psychologické
poradenství pro rodiče dětí a dospívajících při vzdělávacích a výchovných problémech. Zaměřuje se na výchovu dětí, poruchy učení a chování, domácí vzdělávání, střídavou péči. Věnuje se publikační činnosti pro
rodiče i pro učitele. Je autorem řady knih, např. Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ,
Výchovné maličkosti: průvodce výchovou dítěte do 12 let či Výchova bez
trestů. V současné době působí jako tajemník a odborný asistent na katedře psychologie Filozoﬁcké fakulty UK.

Prof. PhDr. Tomáš Zdražil vystudoval historii, pomocné historické vědy a archivnictví na Filozoﬁcké fakultě UK. Při studiu absolvoval seminář pro waldorfské
učitele v Semilech. 1997 – 1998 výzkum waldorfských
škol na Univerzitě Bielefeld, výsledky shrnul v doktorské práci „Podpora zdraví a waldorfská pedagogika“. Pracoval jako třídní učitel i středoškolský učitel
na waldorfské škole v Semilech. 1998 – 2007 pracoval
ve vedení Asociace waldorfských škol ČR. Je členem Mezinárodní konference waldorfských škol – Haagský kruh. Od roku 2007 vyučuje na Svobodné
vysoké škole Stuttgart – Semináři pro waldorfskou pedagogiku. Jeho klíčovými oblastmi zájmu jsou obecná pedagogika, anthroposoﬁe, historie waldorfské pedagogiky a anthroposoﬁckého hnutí, výuka a podpora zdraví.
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Více informací podá JiĜí Procházka, tel. 603 874 917, kursovné do 100 Kþ za lekci

