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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ
KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY
2005 / 2006

I. Základní údaje o škole
Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4, Křejpského 1501
Ředitel Ing.Ivan Smolka, lyceum@wspj.cz, 777 694 019
Webové stránky školy www.wspj.cz
Cílová kapacita školy 132 žáků
Stručná charakteristika školy a jejího materiálně technického vybavení
Škola byla zřízena k 1.9.2005, ve školním roce 2006/2006 fungovala jen jako instituce (bez
žáků a učitelů), jejímž účelem bylo zajistit podmínky k plnému běhu školy od školního roku
2006/2007. Získat vhodné prostory a zajistit jejich rekonstrukci podle potřeb školy, doplnit a
připravit učitelský sbor, realizovat přijímací řízení do 1.ročníku, zpracovat potřebné učební a
správní dokumenty, zajistit některé učební pomůcky a další potřebné vybavení školy.
Ve školním roce 2005/2006 neměla škola žádné prostory a vybavení, pouze pronajatou
kancelář a počítač. Jediným zaměstnancem školy byl ředitel, od 1.9.2005 do 31.1.2006 na 0,25
úvazku, od 1.2.2006 na 0,5 úvazku.
Místa výkonu
a) Uvedená v rozhodnutí
adresa

vlastník objektu

Fingerova 2186, 158 00 Praha 5

výše pronájmu

MČ Praha 13

0

b) jiná
adresa

vlastník objektu

Křejpského 1501, 149 00 Praha 4

výše pronájmu

HMP

0

Školská rada (stav k 31.8.2006)
31.8.2006 nebyli ještě ve škole zaměstnání žádní pedagogové, a škola neměla dosud žáky.
Nebylo tedy možné zvolit do Školské rady zástupce pedagogů ani zákonných zástupců žáků.
datum
ZZ nezletilých a
zahájení
zástupci za zřizovatele za ped. pracovníky
zástupci zletilých
činnosti
0
Zdeněk Helus
0
0
0

Petr Vlasák

0

0

Obory středního vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

Kód a název oboru

Cílová
kapacita
oboru

Forma
studia

Délka
studia

78-42-/004 M Waldorfské lyceum

132

denní

4 roky

Počet
Počet žáků
Počet žáků
Počet
přihlášených přijatých do
v oboru
absolventů
do 1.ročníku
1.ročníku

0

32

32

Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2004/2005 :
Škola byla zřízena k 1.9.2005 k vyučování v oboru 78-42-/004 M Waldorfské lyceum.
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0

II. Pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci
a. počty osob
k 30.6.2005
přepočtení
pracovníci

k 30.6.2005 fyzické
osoby

ředitel a zástupci
ředitele

0

0

0,5

1

interní učitelé

0

0

0

0

externí učitelé

0

0

0

0

pedagogičtí celkem

0

0

0,5

1

nepedagogičtí

0

0

0

0

Celkem

0

0

0,5

1

Pracovníci

k 30.6.2006
přepočtení
pracovníci

k 30.6.2006
fyzické
osoby

b. věková struktura pedagogických pracovníků
Věk

do 30 let
včetně

31 - 40

41- 50

počet

0

0

1

51 - 60

nad 60 let

z toho
důchodci

0

0

0

věkový
průměr
45

c. kvalifikace pedagogických pracovníků
Druh školy

Vzdělání
Vysokoškolské

Vysokoškolské nepedagogické

Bc.

Mgr.

Dr.

SŚ

0

0

0

Celkem

0

0

0

Mgr.

Dr.

0

1

0

1

Bez
DPS
0

0

1

0

1

0

Bc.

S DPS

Kvalifikovanost v % celkem : 100
d. aprobovanost pedagogických pracovníků
počet hodin vyučovaných v %

počet pedagogů v %

aprobovaně

0

aprobovaných

100

neaprobovaně

0

neaprobovaných

0

e. další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
semináře

2

kurzy
doplňkové pedag.st.
školský management
rozšiřování aprobace

0
0
1
0
3

zaměření
waldorfská
pedagogika
0
0
Funkční studium II
0
stáže

jiné (uvést jaké)

3

počet
účastníků

vzdělávací instituce

24

SOŠ waldorfská

0
0
1
0
7

0
0
PedF UK
0
Waldorfské školy v
Ostravě, Příbrami a v
Prienu (NSR)

f. další vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení, které škola nabízí
počet
oblast
zaměření
účastníků
0
0
0
Odborné kurzy
0
0
0
Pomaturitní specializační kurzy
0
0
0
Rekvalifikační kurzy
0
0
0
jiné (uvést jaké)

poznámka

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
Počty tříd a počty žáků
školní rok 2004/2005

školní rok 2005/2006

počet tříd

počet žáků

počet tříd

počet žáků

0

0

0

0

Přijímací řízení do 1.ročníků
Přijímací řízení na školní rok 2005/2006
celkem

SŠ

Přihlášení žáci

0

Přijatí žáci

0

Přijímací řízení na školní rok 2006/2007
celkem

SŠ

Přihlášení žáci v 1. kole

30

Přijatí v 1. kole

26

Přijatí v 2. kole

6

Přihlášených celkem

50

Přijatí celkem

32

Školní vzdělávací program
Všichni učitelé připravili učební osnovy svých předmětů, které pak byly diskutovány a
upravovány na přípravných konferencích. Tyto osnovy budou ověřovány výukou v 1.ročníku
od 1.9.2006 a diskutovány na pravidelných pedagogických konferencích.
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IV. Aktivity školy, prezentace na veřejnosti
Ve školním roce 2005/2006 neprobíhala výuka studentů, činnost se soustředila na přípravu
k zahájení vyučování v 1.ročníku od 1.9.2006. Tato příprava zahrnovala především:
- doplnění učitelského sboru a jeho vzdělávání
- přípravu výuky a rozběhu školy
- prezentaci školy
- přípravu a realizaci přijímacího řízení pro školní rok 2006/2007
- získání prostor pro výuku a jejich rekonstrukce pro potřeby školy
- zajištění některých učebních pomůcek a části vybavení školy
- přípravu projektu ESF
a) Doplnění učitelského sboru a jeho vzdělávání
Postupně se rozrůstající přípravná skupina učitelů se scházela každé 3 – 4 týdny na
společných konferencích. Součástí programu byly i pedagogické a metodické otázky
waldorfské pedagogiky v období střední školy. V průběhu této práce byly připraveny i různé
metodické materiály a překlady textů. 7 učitelů se zúčastnilo stáží ve waldorfských středních
školách - 3 v Ostravě a Příbrami, 4 v bavorském Prienu. Byly realizovány rovněž 2 vzdělávací
semináře pro učitele za účasti zahraničního lektora.
b) Příprava výuky a rozběhu školy
Probíhala především na pravidelných konferencích přípravné skupiny učitelů, na kterých se
řešila jak příprava výuky, tak organizační a technické otázky rozběhu školy. Na základě
schváleného vzdělávacího programu Waldorfské lyceum připravili učitelé učební osnovy
svých předmětů včetně mezioborových vazeb, pojetí jednotlivých epoch a celkového průběhu
školního roku. Součástí této přípravy bylo i třídenní výjezdní zasedání přípravné učitelské
skupiny ve Fořtu ve východních Čechách.
V červnu proběhl první večer s rodiči přijatých studentů.
c) Mezinárodní spolupráce
Podařilo se navázat vztahy s partnerskou waldorfskou školou v bavorském Prienu.
Spolupráce se zaměří zejména na kvalitu výuky v pražské škole - zkušení němečtí učitelé
budou jezdit do Prahy na mentorské pobyty a jako lektoři vzdělávání, naši učitelé zase do
Prienu na stáže do výuky. Postupně by se měla rozvinout i spolupráce mezi studenty obou
škol na společných projektech, výměnné pobyty a individuální studentské stáže.
d) Spolupráce školy se sociálními partnery
V rámci Asociace waldorfských škol ČR se zástupce školy podílel na jednání o oboru
Waldorfské lyceum v rámci nově se utvářející soustavy oborů na ministerstvu školství,
spolupracovali jsme i se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání a s Unií CZESHA.
e) Prezentace školy
Prezentace nově vznikající školy zahrnovala zejména následující aktivity:
- schůzka s rodiči 9.třídy waldorfské školy a následná schůzka se žáky
- přednáška o individualizaci vzdělávání
- prezentace na Vánočním uměleckém bazaru waldorfské školy
- příprava letáku o škole
- zařazení informací o škole do různých adresářů, přehledových publikací a webových
stránek
- účast na výstavě Schola Pragensis
- 4 Dny otevřených dveří
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f) Získání prostor pro výuku a jejich rekonstrukce pro potřeby školy
Pro výuku byly získány prostory v samostatném pavilonu areálu Svobodné speciální školy
J.A.Komenského v Praze 4, Křejpského 1501, které umožňují postupný růst až do cílové
kapacity školy. V průběhu června až srpna 2006 proběhla v těchto prostorech celková
rekonstrukce.
g) Projekt ESF
V rámci programu JPD 3.1. Rozvoj počátečního vzdělávání jsme vypracovali projekt „Z lavic
k mezinárodním projektům (podpora nového studijního programu a jeho evaluace na SOŠ
waldorfské v Praze)“ s navrhovanou výší podpory 1 912 040,- Kč. Projekt byl ve schvalovacím
řízení vybrán, výsledná výše podpory je 1 277 000,-Kč. Projekt bude probíhat od 1.9.2006 do
31.8.2008.
Klíčové aktivity projektu:
1. Metodická pomoc zkušených zahraničních waldorfských učitelů formou hospitací ve
výuce a následnou prací s učiteli na rozboru jejich práce a další přípravě (6 x týden za dobu
trvání projektu).
2. Vzdělávání učitelů na seminářích waldorfské pedagogiky a na kurzech zaměřených na
mezioborové vztahy a projektové vyučování (11 akcí).
3. Stáže učitelů v zahraniční partnerské škole (min. 10 týdenních stáží).
4. Posílení výuky angličtiny pro studenty 1.ročník, aby získali dostatečné schopnosti pro
internacionalizaci studia a účast v mezinárodních projektech (zvýšení o 6 hodin týdně).
5. Týdenní výuka studentu v zahraniční partnerské škole (3 x za dobu trvání projektu).
6. Výuka části předmětů v cizím jazyce (12 dní za dobu trvání projektu).
7. Realizace studentských projektů – individuálních, třídních i mezinárodních.
8. Příprava školních učebních dokumentů, vypracování podrobného studijního programu
pro 1. a 2.ročník.
9. Vytvoření a realizace systému sledování a hodnocení rozvoje klíčových kompetencí.
Partneři projektu:
Freie Waldorfschule Chiemgau (Svobodná waldorfská školy v bavorském Pršenu)
Internationale Assoziation fur Waldorfpedagogik in Mittel- und Osteuropa (Mezinárodní
asociace pro waldorfskou pedagogiku ve střední a východní Evropě ve Stuttgartu)

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Ve školním roce 2005/2006 proběhla pouze kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení.
Kdo kontrolu
Druh kontroly
termín
Výsledné hodnocení
vykonal
Při převodu organizace
Zdena Franková
25.1.2006
Bez závad

Schváleno Školskou radou dne

31. 10. 2006
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