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

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

O ČINNOSTI ŠKOLY
2007 / 2008

I. Základní údaje o škole
1. Název školy:

Střední škola – Waldorfské lyceum

2. Ředitel:

Ing. Ivan Smolka, lyceum@wspj.cz, 272 770 378, 777 694 019

Zástupce ředitele:

Ing. Petr Jirout, lyceum@wspj.cz, 272 770 378

3. Webové stránky školy: www.wspj.cz/lyceum/cz
4. Cílová kapacita školy: 132 žáků
5. Obory vzdělání, které škola vyučuje:
škola

kód

název oboru

cílová kapacita
ob
or
u

Střední škola – Waldorfské lyceum

78-42-M/004

Waldorfské lyceum

132

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2006/2007
Nejsou

7. Místa poskytovaného vzdělávání
Křejpského 1501, 148 00 Praha 4 (vlastníkem je HMP)

8. Stručná charakteristika školy a jejího materiálně technického vybavení
Škola byla zřízena k 1.9.2005, výuku zahájila 1.9.2006 v jedné třídě prvního ročníku. Ve
školním roce 2006/2007 probíhalo vyučování v jedné třídě prvního ročníku a v jedné třídě
druhého ročníku.
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 jejich jídelně se stravují žáci školy (výběr ze 3 jídel, z toho jedno zeleninové).
Všechny tyto prostory nejsou pronajímány, hrazeny jsou pouze poskytnuté služby.
Ve vyhrazeném pavilonu škola zatím využívá dvě kmenové učebny, speciální učebnu
pro jazyky a výtvarnou výchovu a počítačovou učebnu.
Škola nově vzniká, veškeré materiálně technické vybavení a pomůcky je potřeba
pořizovat nově. Část vybavení mohla být pořízena z prostředků projektu ESF, na některé
pomůcky jsme obdrželi finanční dar, zbytek potřebného vybavení je postupně pořizován
díky vstřícnosti zřizovatele z rozpočtu školy.

9. Školská rada
Datum ustanovení
Seznam členů

31.10.2008

za zřizovatele

Petr Vlasák (předseda ŠR)
2

Prof. Zdeněk Helus, DrSc.

za učitele

Mgr. Markéta Bittnerová

Mgr. Adéla Hattanová

za rodiče

PaedDr. Martina Končalová

Jaroslava Kecová

II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci

3,6

6

1,2

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků
počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

15
5

přepočtení na plně
pedagogičtí pracovníci
zaměstnané celkem

externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

7

fyzické osoby celkempedagogičtí pracovníci

externí učitelé
fyzické osoby celkem

1,5

interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

2

interní učitelé
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce
ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané

ředitel a zástupce
ředitele
fyzické osoby celkem

a) počty osob

15

6,3

celkem % z celkového počtu
ped. pracovníků
75
15

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

semináře

11

pedagogické

25

FF UK, PedF UK,
NIDV, SŠ-WL

Kurzy

4

6

NIDV, AWŠ

školský management
1 – 2 týdenní zahraniční
stáže
týdenní metodická pomoc
zahraničního
waldorfského učitele

1

biologie, modelování,
eurytmie, pedagogika
funkční studium II

1

9

metodika

6

PedF UK
Střední waldorfské
školy v zahraničí

8

metodika

6

Střední waldorfské
školy v zahraničí

jiné

1

vzdělávání
koordinátora ICT

1

NIDV

2. Nepedagogičtí pracovníci školy
a) počty osob

3

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

3

1,5

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

1

Spisový a skartační řád

Semináře

počet
účastníků
1

vzdělávací instituce
Archiv HMP

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

počet tříd/skupin

počet žáků

2

61

SŚ – waldorfské lyceum

změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
- sami ukončili studium:
1
- studium ukončeno školou
1
- nepostoupili do vyššího ročníku: 1
z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy:
1
- přestoupili na jinou školu:
2
2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele
průměrný počet
žáků na třídu / skupinu

průměrný počet
žáků na učitele

30,5

9,7

Kraj

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji

počet žáků celkem

1

-

-

1

-

1

-

-

1

2

9

-

-

15

z toho nově přijatí

1

-

-

-

-

1

-

-

1

1

7

-

-

11

4. Cizí státní příslušníci

4

Počet žáků

1

celkem

USA

Ukrajina

Slovensko

Řecká republika

Ruská federace

Polsko

Nizozemsko

Kazachstán

Irán

Chorvatsko

Gruzie

Bulharsko

Ázerbájdžán

Arménie

Angola

stát

1

Ve školním roce 2007/2008 u nás studovala druhým rokem žákyně z Gruzie. Vzhledem
k její suverénní znalosti českého jazyka probíhá studium bez problému. Zkušenosti se
začleňováním cizinců jsou dobré.

z celku pokračujícLatinský jazyk

Latinský jazyk
celkem

Italský jazyk
z celku pokračující

Italský jazyk
celkem

Španělský jazyk
z celku pokračující

Španělský jazyk
celkem

41

Ruský jazyk
z celku pokračující

Německý jazyk
z celku pokračující

61

Ruský jazyk
celkem

Německý jazyk
celkem

61

Francouzský jazyk
z celku pokračující

Anglický jazyk
z celku pokračující

61

Francouzský jazyk
celkem

Anglický jazyk
celkem

5. Výuka cizích jazyků

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
z celkového
počtu žáků:

denní vzdělávání
prospělo s vyznamenáním

11

neprospělo

1

opakovalo ročník

1

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.

50

t.j % z celkového počtu žáků

82 %

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka

36

z toho neomluvených

2

Vysoký průměrný počet neomluvených hodin na žáka je dán tím, že jeden žák měl 122
neomluvených hodin, a na základě toho mu bylo školou ukončeno studium.

7. Výsledky maturitních zkoušek
Škola bude mít svůj první maturitní ročník až ve školním roce 2009/2010.
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přijímací řízení pro školní rok 2007/2008

8. Přijímací řízení do 1.ročníku školního roku 2008/2009
počet přihlášek celkem

42

počet kol přijímacího řízení celkem

2

počet přijatých celkem

30
z toho v 1.kole

21

z toho ve 2.kole

9

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

1

počet nepřijatých celkem

12

počet volných míst po přijímacím řízení

0

9. Speciální výchova a vzdělávání
Ve školním roce 2007/2008 na škole nestudoval žádný integrovaný žák, ani nikdo ze
znevýhodněného sociokulturního prostředí.

10. Vzdělávání nadaných žáků
Ve školním roce 2007/2008 na škole nestudoval žádný žák s mimořádným nadáním,
odpovídající charakteristice dle vyhlášky č. 73/2005 Sb.

11. Ověřování výsledků vzdělávání
Výsledky vzdělávání ověřovali jednotliví učitelé ve svých předmětech, nezúčastnili
jsme se žádných celostátních testů. V rámci projektu ESF vyvíjí škola svůj vlastní systém
hodnocení rozvoje klíčových kompetencí. K problematice hodnocení jsme připravili i
vlastní seminář pro učitele školy. Byla provedena i rozsáhlá SWOT analýza mezi
učiteli, žáky a rodiči.

12. Školní vzdělávací programy
V praxi je ověřován vzdělávací program Waldorfské lyceum a je rozpracováván formou
učebních osnov. Zpracování vlastního školního vzdělávacího programu může být
zahájeno až po schválení Rámcového vzdělávacího programu (RVP), vhodného pro
další realizaci programu Waldorfské lyceum.
Takový RVP dosud neexistuje, proto jsme se v průběhu uplynulého školního podíleli na
jeho vytváření. Připravili jsme základní teze nově navrhovaného oboru Kombinované
lyceum a projednali je na ministerstvu školství a na Národním ústavu odborného
vzdělávání (NÚOV). Záměr zřízení takto koncipovaného oboru byl schválen, proto
jsme ve spolupráci s NÚOVem začali připravovat Rámcový vzdělávací program pro
obor Kombinované lyceum. Společně s učiteli ostravské a semilské waldorfské střední
školy jsme připravili koncepci oboru, odborné kompetence pro různá studijní zaměření,
uplatnění absolventa, obsahy učiva, výsledky vzdělávání a učební plán.
6

Návrh kompletního RVP jsme předali koncem března 2008 na NÚOV, výsledek jeho
posouzení však dosud není znám.

IV. Aktivity školy, prezentace na veřejnosti
1. Výchovné a kariérní poradenství
Ve škole působí výchovný poradce, který je vystudovaným psychologem. To umožňuje
erudovaný a citlivý přístup k řešení výchovných problémů. Ve školním roce 2007/2008 se
nevyskytly takové problémy, které by vyžadovaly spolupráci s Pedagogicko
psychologickou poradnou.
Řešené otázky:
Problémová situace
porozvodová situace rodiny studentky 1. ročníku
Vysoká absence některých studentů 1.ročníku
(psychosomatické a jiné příčiny)
Sociální problémy a jejich příčiny žáka 2. ročníku
(agresivita, pití alhoholu, nespolupráce v hodinách)
Přestup studenta 1. ročníku do 2. ročníku
(neuskutečnil se)
Dlouhodobé absence a odchod studentky 1. ročníku
– 2x
Příchod a komplikace v průběhu adaptace studenta
1. ročníku

S kým řešena
OPD, Policií ČR, oběma rodiči,
učitelé
s učiteli, s některými rodiči
s učiteli, s žákem
učitelé, žák, rodiče
s PPP, s rodiči, s učiteli
s rodiči, učiteli, žákem

Formu výchovného poradenství má na naší škole i jeden ze způsobů hodnocení žáků, a
to individuální rozhovory s žáky dvakrát ročně. V průběhu ledna a května probíhají
rozhovory třídního učitele s každým žákem, v rozsahu půl až třičtvrtě hodiny, při kterém
se hodnotí dosavadní žákova práce, hledají příčiny případných nedostatků a dochází se
k tomu, co by měl žák zlepšit, na co by se měl více zaměřit, co by mu pomohlo. Tyto
rozhovory výrazně přispívají k rozvoji komunikačních dovedností, sebehodnocení,
motivace a zodpovědnosti žáků.
Kariérní poradenství v letošním roce probíhalo v souvislosti s výběrem specializací pro
třetí ročník, žáci byli vedeni k přemýšlení o svém dalším směřování – formou
opakovaných otevřených dotazníků a rozhovorů s jednotlivými studenty.

2. Prevence sociálně patologických jevů
Pořádali jsme především aktivity zdůrazňující zdravý životní styl a vytváření vlastních
odmítavých postojů dospívajících k návykovým látkám, které se žel v současnosti těší
všeobecnému přijímání a toleranci většiny společnosti. Tento rok jsme si společně se
studenty více uvědomili, jak silně jsme vystaveni vlivům marketinkových triků, které
vyvíjí tlak na naše chování (např. v oblasti mobilních telefonů nebo dokonalé krásy žen
ze stránek módních časopisů). Snažili jsme se pracovat také na rozvíjení sociálních
dovedností, které napomohou zdravé orientaci v sociálních vztazích, vedou
k odpovědnosti za vlastní chování a uvědomění si důsledků svého jednání.
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Dále jsme pracovali na tématech spojených s globalizací, a to takovým způsobem,
abychom předešli nežádoucích jevům jako je xenofobie, rasismus, intolerance,
antisemitismus, náboženský nebo politický extrémismus. Studenti obou tříd se zúčastnili
výjezdů do zahraničí (Maďarsko, Rakousko, Německo). Důležité pro nás bylo i vytváření
kladného a konstruktivního postoje studentů k věcem veřejným, kterých by si měli vážit.
Vycházíme ze smutné zkušenosti, že mnozí mladí lidé navyklý používat věci jako by byly
„na jedno použití“ a o veřejné otázky a problémy nemají zájem.
V uplynulém školním roce začaly fungovat kroužky (viz níže), které nabízí studentům
smysluplné využívání volného času a možnost kreativního rozvoje.
Součástí programu pravidelných pedagogických porad byl i studijní blok, ve kterém se
učitelé věnovali tématice pedagogiky a psychologie dospívajících. Dále se zaměřili i na
konkrétní studenty, kteří vykazovali výraznou změnu v chování či studiu, měli těžkosti
s plněním školních povinností nebo měli zvláštní postavení v kolektivu třídy apod.
Studenti měli možnost aktivně se zapojit do prezentace školy, např. na Schole Pragensis,
v programech pro sousední školu, v prezentaci na webových stránkách školy, při
mezinárodních sympóziích organizovaných v prostorách školy, na dobročinných
koncertech apod.

3. Ekologická výchova a environmentální výchova
Jedním z důležitých prvků programu školy jsou tzv. praktika – v 1.ročníku
zeměměřičské, ve 2.ročníku ekologické a ve 3.ročníku sociální. Jejich úkolem je, aby
studenti dělali reálné věci s hmatatelnými výsledky, a aby získali vlastní zkušenosti z
některých oblastí lidské činnosti a ze světa práce vůbec.
Proto jsme pro ekologické praktikum studentů 2.ročníku nevyužili některý z nabízených
ucelených programů středisek ekologické výchovy, které by studenti jen „konzumovali“.
Chceme, aby sami pracovali, aby něčemu pomohli a aby se alespoň na chvíli zapojili do
reálného praktického života. Chceme také pomáhat v Praze, aby viděli, že nemusí
vyjíždět někam daleko, ale mohou se zapojit přímo ve svém okolí, řešit problémy, které
se jich bezprostředně dotýkají.
Realizované ekologické praktikum v rozsahu 2 týdnů mělo 3 roviny:
1) Společné přednášky o péči o přírodu a konkrétních formách uplatňovaných v Praze proběhly přednášky o podniku Lesy hl. m. Prahy (úkoly, formy a rozsah péče,
organizace, problémy, konkrétní příklady provádění, možnosti pomoci), o přírodních
rezervacích a chráněných oblastech v Praze, a o péči o vodní toky a jejich revitalizaci.
2) Skupinová konkrétní pomoc na různých místech - skupinky cca 7 studentů se vždy po
2 dnech střídaly na různých místech v Praze, aby každý ze studentů měl možnost zapojit
se v různých způsobech práce pro pražskou krajinu. Pod vedením pracovníků Lesů
Hl.m.Prahy pomáhali v Šárce, v Kunratickém lese, v Hostivařském lesoparku, v
Chuchelském háji a zookoutku. Studenti si vedli pracovní deníky, ve kterých
zaznamenávali nejen svou činnost, ale i postřehy z daného území a způsobu práce na
něm.
3) Individuální písemné práce studentů - úkolem bylo vypracovat projekt (včetně
rozpočtu) na zatraktivnění některého z poznaných úseků krajiny v Praze, aby lidé měli
větší chuť ji navštěvovat a využívat. Některé projekty byly velmi zajímavé, část možná
bude realizována v praxi.
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4. Školy v přírodě, zájezdy, kurzy
Místo
konání

Typ akce
Adaptační týden
1.ročníku

Soběšín

Týdenní cesta a
výuka v zahraniční
waldorfské škole –
1.ročník
Lyžařský kurz
pro 1. a 2.ročník

Budapešť

Rakouské
Alpy

Zeměměřičské
praktikum pro
1.ročník

Zákupy

Dvoutýdenní výuka
v zahraniční
waldorfské škole –
2.ročník
Ekologické
praktikum pro
2.ročník

Prien
(Německo)

Praha

Počet
účastníků

Obsah, cíle

29

Seznamovací akce na začátku SŠ,
seznámení s učiteli, předměty, výlety,
přednášky

28

Cesta k poznání jiné waldorfské školy a
jiné země, pobyt v rodinách, komunikace
v angličtině, část společné výuky,
mezipředmětové vztahy, práce v
starověkých a antických sbírkách
(ZSV,ČJ, VV, Dějiny umění)

30

Lyžařský výcvikový kurz – lyže,
snowboard, přednášky

24

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

25

Výuka pod vedením zčásti německých a
zčásti českých učitelů, pobyt v rodinách,
společné programy a projekty
s německými žáky.

31

Ekologická a environmentální výchova,
konkrétní pomoc, vypracování
projektového návrhu na zlepšení

5. Mimoškolní aktivity
Kroužky, kurzy aj. pro žáky (zájmové, sportovní, kulturní) organizované školou:
Zaměření

Počet žáků

Malba a kresba

10

Eurytmie

7

Etika

8

Přírodověda

7

Pěvecký sbor

15

Konverzace v angličtině

15

Hra na klavír

2

6. Soutěže
Místo
konání

Typ akce
9

Počet
účastníků

Úspěšnost

Matematická soutěž SOŠ

Praha

4

Matematická soutěž mezi evropskými městy

Praha

3

Soutěž v německém jazyce

Praha

1

3. místo

Svitavy

1

max.
ohodnocení

Účast na 3denním studentském summitu OSN

16. místo

7. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů
Typ akce

Místo
konání

Počet
účastníků

Úspěšnost

Zahraniční
stáž

Kassel
Německo

1

Týdenní stáž učitele naší školy ve výuce
v zahraniční waldorfské škole.

Zahraniční
stáž

Aesch
Švýcarsko

1

Týdenní stáž učitele naší školy ve výuce
v zahraniční waldorfské škole.

Metodická
podpora ze
zahraniční
školy

Praha

42

Dvoutýdenní pobyt zkušeného německého
waldorfského učitele p. Georga – hospitace ve
výuce, práce s učiteli, semináře, přednášky,
výuka studentů v cizím jazyce

Zahraniční
stáž

Florencie
Itálie

1

Týdenní stáž učitele naší školy ve výuce
v zahraniční waldorfské škole.

Výuka
v zahraniční
partnerské
waldorfské
škole

Prien
Německo

25

Dvoutýdenní výuka pod vedením zčásti
německých a zčásti českých učitelů, pobyt
v rodinách, společné programy a projekty
s německými žáky. Žáci si vyzkoušeli jiné
jazykové a kulturní prostředí, procvičili si i své
sociální schopnosti, výsledky společných
projektů prezentovali místní veřejnosti.

Zahraniční
stáž

Prien,
Německo

4

Týdenní stáž učitelů naší školy ve výuce
v zahraniční waldorfské škole.

Koncert žáků
waldorfské
školy
v Drážďanech
Metodická
podpora ze
zahraniční
školy
Výuka
v zahraniční
partnerské
waldorfské

cca 380

Němečtí žáci přijeli s koncertním programem,
který zahráli v kostele sv. Salvátora v centru
Prahy pro všechny žáky a studenty
waldorfských škol v Praze. Na organizaci se
podíleli především studenti 2. ročníku
Waldorfského lycea.

Praha

3

Týdenní pobyt zkušené německé waldorfské
učitelky Sylvie Bardt, zaměřený především na
vyučování uměleckých předmětů - hospitace
ve výuce, práce s učiteli,výuka studentů
v cizím jazyce

Budapešť
Maďarsko

28

Praha

Navázání spolupráce, společná výuka a část
programu s maďarskými žáky, část výuky
v cizím jazyce (angličtině), pobyt v rodinách a
poznání kulturních zvyklostí, rozvoj sociálních
10

škole

schopností.

Metodická
podpora ze
zahraniční
školy

6

Týdenní pobyt zkušené švýcarské waldorfské
učitelky Beate Lukas, zaměřený především na
výuku eurytmie a mateřského jazyka –
hospitace ve výuce, práce s učiteli, seminář,
výuka studentů v cizím jazyce

Praha

Zasedání
Evropské
rady
waldorfských
škol

Praha

38

Organizační zajištění zasedání Evropské rady
spolu s žáky, prezentace školy, navázání
nových kontaktů.

Zahraniční
stáž

Forest
Row
Velká
Británie

2

Týdenní stáž učitelů naší školy ve výuce
v zahraniční waldorfské škole.

8. Spolupráce s partnery
Ředitel školy spolupracoval s ministerstvem školství a s Národním ústavem odborného
vzdělávání na dalším rozvoji oboru Waldorfské lyceum - bylo dohodnuto zpracování
samostatného Rámcového vzdělávacího programu. Jeho návrh byl vypracován učiteli
pražského, ostravského a semilského lycea a v březnu 2008 předán ke schválení.
Ředitel školy rovněž spolupracoval se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) a
s Unií CZESHA při řešení různých koncepčních a legislativních otázek vzdělávací
politiky.
S ostatními základními a středními waldorfskými školami spolupracujeme v rámci
Asociace waldorfských škol ČR.
V květnu 2008 jsme ve škole uspořádali zasedání Evropské rady waldorfských škol
(ERWŠ), na kterém se každoročně schází zástupci waldorfských škol ze všech evropských
zemí.
Pokračovali jsme v rozvíjení spolupráce s partnerskou waldorfskou školou v německém
Prienu, a to jak přípravou dvoutýdenního projektu výuky našich žáků v Prienu, tak
metodickými pobyty jejich zkušených učitelů, a rovněž umožněním stáží našich učitelů
v prienské škole.
Navázali jsme spolupráci s maďarskou waldorfskou školou v Budapešti, zejména formou
společné výuky a projektů pro žáky obou škol a pobyty v rodinách (naši žáci byli
v Budapešti v červnu, maďarští přijedou do Prahy v říjnu 2008).
Partnerem školy je také Mezinárodní asociace pro waldorfskou pedagogiku (IAO) se
sídlem ve Stuttgartu, která financuje cesty německých učitelů na týdny metodické
pomoci v naší škole.
Zahájili jsme spolupráci s organizací Člověk v tísni, naši studenti se podíleli na přípravě a
realizaci některých jejich akcí.
Partnerem školy se staly také Lesy hl. města Prahy, kterým naši žáci pomáhali v rámci
ekologického praktika, které by se mělo podobnou formou každoročně opakovat.

9. Další vzdělávání pořádané školou
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Počet
Určeno pro
účastníků dospělé / žáky

Typ vzdělávání

Zaměření

přednášky a semináře
(4 akce)

waldorfská pedagogika

86

Akreditace
MŠMT

dospělé

Ne

10. Další aktivity, prezentace
Typ akce
Exkurze ve slévárně Agma
říjen 2007

Schola Pragensis – výstava
středních škol v Praze,
listopad 2007

Místo konání

Počet
účastníků

Praha
Vysočany

28

Kongresové
centrum

Cíle, obsah
Doplnění výuky technologie

cca 2500

Studenti reprezentovali a
představovali školu zájemcům o
studium.

26

Seznámení se způsobem výuky,
dětmi, učiteli – výstupy
pozorování předány ředitelce
školy

Jednodenní návštěva
v sousední speciální škole
16.11.2007

škola

Vernisáž výstavy
Miloslava Jágra 26.11.2007

Galerie
Portheimka

Otevírání Adventu
30.11.07

škola

80

Vzájemná prezentace práce obou
ročníků a také prezentace
rodičům a učitelům

Návštěva 9.třídy
waldorfské ZŠ Praha 5
26.11.2007

škola

58

Diskuze, účast ve vyučování

Den otevřených dveří
5.12.2007

škola

105

Zapojení všech žáků školy do
prezentace

Dům sociální péče
Židovské obce 15.12.2007

Praha

cca 80

Vánoční koncert školního sboru

Návštěva divadelního
představení 17.12.2007

ZŠ
waldorfská
Praha 5

15

Vánoční hra – představení žáků
ZŠ waldorfské

škola

12

S anglickým malířem Davidem
Newbatem si žáci vymalovali
stěny výtvarné učebny speciální
lazurovací technikou.

Divadlo pod
Palmovkou

12

Doplnění epoch antické literatury
a antiky v dějepise

Galerie
J.Adamce

20

Doplnění epoch fyziky a chemie

Den otevřených dveří
23.1.2008

škola

98

Zapojení všech žáků školy do
prezentace

Návštěva koncertu
14.3.2008

Kostel sv.
Salvátora

cca 380

Orchestr a pěvecký sbor
waldorfské školy Drážďany

Návštěva Hrdličkova

PřF UK

Malování s Davidem
Newbatem
Návštěva představení
Oidipus Vladař
10.1.2008
Návštěva výstavy Voda a
vzduch
18.1.2008

cca 90

26
12

Vystoupení školního sboru

Doplnění epochy biologie

muzea

22.4.2008

Víkendové divadelní
soustředění květen 2008

Roztoky

12

Příprava výstupu pro školní
akademii

Kavárna Oáza 1.6.2008

Praha

cca 50

Vystoupení školního sboru

Dům sociální péče
Hagibor 5.6.2008

Praha

cca 80

Vystoupení školního sboru

Den hudby
11.6.2008

škola

Školní akademie společně
s waldorfskou ZŠ
21.6.2008

Palác
Akropolis

Návštěva 3. ročníku v
kostele sv. Klimenta na
Levém Hradci 23.6.2008
Návštěva studentů
maďarské waldorfské
školy v Miskolci
27.-29.6.2008
Vernisáž výstavy Planety
a stromy na zahradě školy
27.6.2008

74

cca 400

Různá hudební vystoupení tříd,
školního sboru, skupin a
jednotlivců - pro veřejnost
Společné vystoupení obou
ročníků - sborový zpěv

Levý Hradec

25

Doplnění epochy dějin umění –
románské a gotické fresky a
první křesťanský kostel na území
Čech, koncert studentů

škola

40

Prezentace školy, navázání
kontaktů

škola

86

Veřejná prezentace výsledků
projektového týdne

Literární
sborník
Listy
thébské
V lednu 2008 prošel první ročník epochou antiky. Zabýval se antickým dramatem,
řečnictvím, mytologií. V rámci výuky navštívil představení Oidipus Vladař v Divadle
Pod Palmovkou. Literární sborník Listy thébské je výsledek domácího úkolu, který zněl:
napište dopis jakékoliv postavě ze Sofoklovy hry. (výběr viz příloha)
Projekt Planety a stromy
Koncem června se uskutečnil pro žáky 2.ročníku projektový týden Planety a stromy. Žáci
se zabývali sedmi stromy, které jsou spojovány s planetami naší sluneční soustavy – dub,
buk, javor, jasan, třešeň, bříza a jilm. Jejich kvality prozkoumávali ve vrstveném
lazurovém malování, v eurytmii a v dřevořezbě. V každé ze tří skupin žáků bylo
zastoupeno všech sedm stromů. Během dne se všechny tři skupiny vystřídaly, takže
každý žák svůj vybraný strom vždy maloval, zabýval se jím v eurytmii a vytvářel sochu
lidské postavy z jednoho ze sedmi kmenů stromů. Při vytváření sochy se museli zástupci
daného stromu ze všech tří skupin průběžně dohadovat o představě výsledného tvaru a
podoby. Vytvořené sochy v životní velikosti pak byly zapuštěny do země na zahradě
školy a projekt byl ukončen vernisáží všech vytvořených děl.
Prezentace v médiích
Dne 29. 5. 2008 byl ředitel školy hostem diskusního pořadu Třetí dimense v Českém
rozhlasu 3 na téma Waldorfská pedagogika a její realizace na waldorfském lyceu v Praze.
Dne 6. 6. 2008 na ČT 2 v rámci cyklu Kosmopolis byl pořad o Waldorfském lyceu v Praze
(natáčený
v prostorách
školy
v lednu
2008).
Ke
shlédnutí
je
na
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/1095908415-kosmopolis/208562210300012-06.06.2008-18:00.html
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Školní sbor
Ve školním roce 2007/2008 se jednou týdně scházel smíšený pěvecký sbor Waldorfského
lycea v počtu dvanácti studentů. Kromě školních akcí (např. Den hudby), které sbor
svým programem obohatil, připravili studenti pod vedením Mgr. Adély Hattanové
následující vystoupení:
Zahájení vernisáže výstavy Miloslav Jágr dětem 26. 11. 2007 v Galerii Portheimka.
Dne 15. 12. 2007 vystoupil se svým vánočním programem sbor Waldorfského lycea
v Domě sociální péče Židovské obce, kde studenti zazpívali těm, kteří prošli za druhé
světové války koncentračními tábory.
Dne 1. 6. 2008 vystoupil sbor Waldorfského lycea v kavárně Oáza na Praze 6. V programu
zazněly africké spirituály, lidové písně i tvorba současných autorů. Odezva posluchačů
byla velmi příznivá.
Dne 5. 6. 2008 vystoupil smíšený sbor Waldorfského lycea v Domě sociální péče Hagibor,
kde zazpíval pro seniory z židovské komunity. Studenti po koncertě navázali neformální
rozhovory se seniory. Poté je sociální pracovnice provedly a seznámily s novým
prostředím Domova sociální péče a diskutovaly s nimi o funkčnosti nových prostor.
Zasedání Evropské rady waldorfských škol
Ve dnech 16.-18. května 2008 hostila naše škola zasedání Evropské rady waldorfských
škol (ERWŠ), na kterém se každoročně schází zástupci národních asociací waldorfských
škol ze všech evropských zemí (cca 30 lidí). S pomocí studentů a rodičů jsme zajišťovali
prostor pro jednání, občerstvení, noclehy v rodinách a kulturní program. Řadou
účastníků bylo velmi hodnoceno chování a péče našich studentů. Součástí programu byla
i prezentace naší školy.
Při příležitosti zasedání ERWŠ jsme jednali i se zástupci ministerstva školství (náměstek
ministra a šéf poradců ministra) o aktivitách ERWŠ v Evropském parlamentu a o
vzájemné spolupráci zejména v oblasti evaluace a žákovských portfolií.
Projekt ESF
V uplynulém školním roce byl realizován druhý rok našeho projektu „Z lavic k
mezinárodním projektům (podpora nového studijního programu a jeho evaluace na SOŠ
waldorfské v Praze)“, na který jsme v rámci programu ESF dostali podporu 1 277 000,-Kč.
Realizace projektu skončila 31.8.2008.
Partneři projektu:
Freie Waldorfschule Chiemgau (Svobodná waldorfská škola v bavorském Prienu)
Internationale Assoziation fur Waldorfpedagogik in Mittel- und Osteuropa (Mezinárodní
asociace pro waldorfskou pedagogiku ve střední a východní Evropě ve Stuttgartu)
Průběh realizace klíčových aktivit projektu ve školním roce 2007/2008:
1. Metodická pomoc zkušených zahraničních waldorfských učitelů formou hospitací ve
výuce a následnou prací s učiteli na rozboru jejich práce a další přípravě.
Pan Georg z německé waldorfské školy strávil v Praze dva týdny, jeho metodická
podpora byla zaměřena především na výuku matematiky a fyziky. Sylvie Bardt se
týden věnovala především kvalitě výuky uměleckých předmětů,
švýcarská
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waldorfská učitelka Beate Lukas se zaměřila především na výuku eurytmie a
mateřského jazyka.
2. Vzdělávání učitelů na seminářích waldorfské pedagogiky a na kurzech zaměřených na
mezioborové vztahy a projektové vyučování.
Učitelé se zúčastnili 7 seminářů a kurzů zaměřených na waldorfskou pedagogiku, a 7
akcí a kurzů pořádaných v rámci systému DVPP (další vzdělávání pedagogických
pracovníků).
3. Stáže učitelů v zahraniční partnerské škole.
Byly realizovány stáže ve waldorfských školách v Kasselu (Německo), Aesch
(Švýcarsko), Florencii (Itálie), 4 x v Prienu (Německo) a 2 x ve Forest Row (Velká
Británie).
4. Posílení výuky angličtiny pro žáky 1.ročníku, aby získali dostatečné schopnosti pro
internacionalizaci studia a účast v mezinárodních projektech.
Výuka angličtiny posílená na 6 hodin týdně probíhala celý školní rok a výrazně
zvýšila jazykové schopnosti žáků.
5. Týdenní výuka žáků v zahraniční partnerské škole.
Uskutečnila se dvoutýdenní výuka žáků 2.ročníku v partnerské škole v bavorském
Prienu v rámci většího společného projektu, a týdenní výuka žáků 1.ročníku ve
waldorfské škole v Budapešti.
6. Výuka části předmětů v cizím jazyce
Probíhala při hospitačních pobytech pana Georga, paní Bardt i paní Lukas.
7. Příprava školních učebních dokumentů, vypracování podrobného studijního programu
pro 1. a 2.ročník.
Probíhala různá jednání s ministerstvem školství a Národním ústavem odborného
vzdělávání o přechodu waldorfského vzdělávacího modelu na systém Rámcových
vzdělávacích programů. Učiteli naší školy byl ve spolupráci s ostravským a semilským
waldorfským lyceem připraven komplexní návrh Rámcového vzdělávacího programu
Kombinované lyceum. Ve škole byl uspořádán učitelský seminář na téma učebních
dokumentů, 10 učitelů připravilo návrhy Školního vzdělávacího programu pro své
předměty.
8. Vytvoření a realizace systému sledování a hodnocení rozvoje klíčových kompetencí.
V tomto školním roce byla vypracována SWOT analýza, proběhly rozhovory se
studenty, byla zpracován návrh ročníkových prací a dokončena metodika hodnocení.

11. Využití školských zařízení v době školních prázdnin
Škola není vlastníkem budovy, ve které sídlí, proto ji ani nevyužívá k pronájmům a
dalším aktivitám v době školních prázdnin
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V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2007/2008 neproběhla na škole žádná činnost České školní inspekce.
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly

Kdo kontrolu vykonal

termín

Kontrola pojistného

Pražská správa sociálního
zabezpečení

18.-19.10.2007

Výsledné
hodnocení
Bez nápravných
opatření

VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2007
Základní údaje (uvedeny v tisících Kč):
Osobní náklady
Učební pomůcky
Vybavení školy
Materiál
Opravy a údržba
Cestovné
Energie
Služby
Ostatní

2182
525
572
367
59
45
177
601
43

z toho 362 z prostředků ESF
z toho 8 z prostředků ESF
z toho 22 z prostředků ESF
z toho 32 z prostředků ESF
z toho 18 z prostředků ESF
z toho 3 z prostředků ESF

Hospodaření školy v roce 2007 bylo vyrovnané, k 31.12.2007 byl vykázán nulový
hospodářský výsledek.

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 byla schválena Školskou radou dne 23.10. 2008.
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