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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 2007/2008
    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 2007/2008 probíhalo vyučování v jedné třídě prvního ročníku a v jedné třídě 
druhého ročníku, ve školním roce 2008/2009 probíhalo vyučování v jedné třídě prvního, 
v jedné třídě druhého a v jedné třídě třetího ročníku.
Škola sídlí v samostatném pavilonu v komplexu budov společně se ZŠ a SŠ waldorfskou a 
s Gymnaziem Opatov.  Využívá  některé  jejich odborné učebny (dřevodílna,  tělocvična, 
sál).  Žáci  školy se  stravují  v jídelně  Gymnázia Opatov  (výběr ze 3  jídel,  z toho jedno 
zeleninové). 
V samostatném pavilonu škola využívá čtyři kmenové učebny, speciální učebnu pro cizí 
jazyky a výtvarnou výchovu, počítačovou učebnu a učebnu pro přírodovědná praktika.
Škola  nově  vzniká,  veškeré  materiálně  technické  vybavení  a  pomůcky  je  potřeba 
pořizovat  nově.  Děje  se  tak  díky  vstřícnosti  zřizovatele  z rozpočtu  školy,  z finančních 
darů a díky zahraniční podpoře,  část vybavení byla pořízena díky projektu z Evropských 
fondů. Stávající úroveň vybavení je vzhledem k tomu ve většině oblastí velmi dobrá.

9.  Školská rada
Datum ustanovení 31.10.2006 
Seznam členů    za zřizovatele    Petr Vlasák (předseda ŠR)   Prof. Zdeněk Helus, DrSc.
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        za učitele            Mgr. Markéta Bittnerová   Mgr. Adéla Hattanová
        za rodiče             PaedDr. Martina Končalová      Jaroslava Kecová

II. Pracovníci právnické osoby

1.  Pedagogičtí pracovníci 
    a) počty osob
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    b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu 
ped. pracovníků

  kvalifikovaných 15 75
  nekvalifikovaných 5 15

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet 
akcí zaměření počet 

účastníků vzdělávací instituce

doplň. pedag. studium 1 pedagogické 1 PedF UK Praha
školský management 1 funkční studium II 1 PedF UK Praha

semináře 13 pedagogické 16

PedF UK Praha, 
Univerzita Hradec 
Králové, NIDV, PAU 
WŠ Semily, WŠ 
Stuttgart, WŠ Postupim,
WŠ Aarhus, WŠ 
Ostrava, Lehrerseminar 
Kassel

kurzy 6

biologie, malba, 
eurytmie, 

pedagogika, 
dřevořezba

10
Asociace waldorfaských 
škol, A.Bielser, Ehrlich,

Institut fuer Eurythmie

týdenní metodická 
pomoc zahraničního 
waldorfského učitele

4 metodika 23 Střední waldorfské 
školy v zahraničí

Konference Asociace 
pedagogického výzkumu 1 evaluace 1 Asociace pedag. 

výzkumu

2.  Nepedagogičtí pracovníci školy
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fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané

3 1,8
III.  Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

1.  Počty tříd/studijních skupin a počty žáků 

škola počet  tříd/skupin počet žáků

SŚ – Waldorfské lyceum 3 85

     změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
- sami ukončili studium: 4
- studium ukončeno školou 1 
- nepostoupili do vyššího ročníku: 2    z toho nebylo povoleno opakování:

 1
- přestoupili z jiné školy: 11
- přestoupili na jinou školu: 4

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

průměrný počet 
žáků na třídu / skupinu

průměrný počet 
žáků na učitele

29,0 9,1

3.  Žáci s     trvalým bydlištěm v     jiném kraji  
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počet žáků celkem 1 - - 1 2 1 - 1 2 2 12 - - 22
z toho nově přijatí - - - - - - - - 2 - 3 - - 5

4.  Výuka cizích jazyků 
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85 82 85 46

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
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k ů:

prospělo s vyznamenáním 16

neprospělo 2

opakovalo ročník 0

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6. 70

t.j % z celkového počtu žáků 79 %

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 152

z toho neomluvených 5

Vyšší průměrný počet neomluvených hodin na žáka je dán především třemi žáky, kterým 
buď  bylo  ukončeno  studium v průběhu školního  roku,  nebo  nepostoupili  do  vyššího 
ročníku.  Dalším důvodem je řešení opakujících se pozdních příchodů do hodin formou 
neomluvených hodin. 

6.  Výsledky maturitních zkoušek
Škola bude mít svůj první maturitní ročník až ve školním roce 2009/2010.

7.  Přijímací řízení do 1.ročníku školního roku 2009/2010

př
ijí

m
ac í 

ří
ze ní

 
pr

o 

šk
ol ní
 

ro
k 

20
09

/2
01 0

počet přihlášek celkem 74

počet kol přijímacího řízení celkem 2

počet přijatých celkem 37

z toho v 1.kole    35

z toho ve 2.kole 2

z toho v dalších kolech 0

z toho na odvolání 3

počet nepřijatých celkem 16

počet volných míst po přijímacím řízení 6

8.  Cizí státní příslušníci
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Počet žáků 1 3 4

Ve školním roce  2008/2009  u  nás  studovala  třetím rokem  žákyně  z Gruzie  a  prvním 
rokem tři žáci z Ukrajiny. Znalosti českého jazyka jsou u žákyně z Gruzie vynikající, u 
žáků  z Ukrajiny  dobré.  Všichni  čtyři  žáci  ze  zahraničí  se  plně  zapojují  do  výuky. 
Zkušenosti se začleňováním cizinců jsou dobré.

9.  Speciální výchova a vzdělávání
     Ve školním roce 2008/2009 na škole nestudoval žádný integrovaný žák, ani nikdo ze      
      znevýhodněného sociokulturního prostředí.

  10.  Vzdělávání nadaných žáků 
Ve školním roce 2008/2009 na škole nestudoval  žádný žák s mimořádným nadáním, 
odpovídající charakteristice dle vyhlášky č. 73/2005 Sb.
Dvěma nadaným studentům jsme umožnili  souběžné roční studium na střední škole 
v USA formou individuálních vzdělávacích plánů.

11. Ověřování výsledků vzdělávání
Výsledky vzdělávání  ověřovali  jednotliví  učitelé  ve  svých předmětech  podle  předem 
stanovených kritérií, probírány byly na pravidelných pedagogických konferencích.
Nezúčastnili jsme se žádných celostátních testů. 
V rámci projektu ESF vyvinula škola svůj vlastní systém hodnocení a podpory rozvoje 
klíčových kompetencí  formou rozhovorů,  který byl  dále  uplatňován a  ověřován (voz 
níže). 
Nově jsme se v rámci programu Comenius zapojili do rozsáhlé mezinárodní spolupráce 
při vyvíjení Evropského portfolia (European portfolio certificate).
Systém hodnocení a podpory rozvoje klíčových kompetencí, realizovaný v     r. 2008-2009  
1.ročník - 1.etapa rozhovorů
Doba: listopad
Účastníci rozhovoru: třídní učitel, žák, rodič
Doba rozhovoru : 20-30 minut
Téma rozhovoru: Student a škola
Očekávaný poměr v dialogu: 50% žák, 30%učitel, 20% rodič
V prvním čtvrtletí  vedeme rozhovor s žáky v triádě učitel-student- rodič.  Toto složení 
zajišťuje nejen složku vzájemně informační,  která poskytuje  jak rodiči,  tak učiteli,  tak 
studentu  vidět  aktuální  studijní  situaci  v kontextu  celého  systému,  kterého  je  žák 
součástí. Učitel může nahlédnout do rodinného prostředí, rodič totéž může zjistit o škole, 
kterou ještě příliš nezná. Zároveň má první rozhovor a věci v něm řečené formu určitého 
závazku na počátku dlouhodobé spolupráce. Otázky směřují k tomu, co žák ví o chodu, 
pravidlech,  obsahu  výuky  a  chodu  školy  a  zejména,  zda  ví,  kde  informace  získat. 
Zároveň  v rozhovoru  zjišťujeme,  jaké  místo  má  škola  v životě  (systému)  studenta. 
Očekáváme zásadní odpovědi: vím, do jaké školy chodím, kdo mi ji našel a jak jsem se 
sem dostal, vím co se ode mně očekává a vím, kde získám potřebné informace. Vím, co se 
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mi podařilo, vím, co se mi nepodařilo. Vím , jaké místo má v mém životě škola, tzn. jsem 
schopen definovat, kolik času z celého dne se škole věnuji, jestli je těžiště mé školní práce 
doma ve škole, zda je škola dominantou mého dne nebo jen součástí.

1.ročník - 2. etapa rozhovorů
Doba : duben- květen
Účastníci rozhovoru: třídní učitel, žák, učitel kterého si žák zvolil
Doba rozhovoru: 20-30 minut
Téma rozhovoru: Student a výuka
Cíl: zjistit, jak žák vnímá, co nového se ve škole naučil, co mu přijde užitečné
Očekávaný poměr v dialogu: 60% žák, 20% 2.učitel, 20% třídní
Tato  etapa  je  strukturovaná,  jako  inspirace  sloužil  systém  hodnocení  klíčových 
kompetencí v Bochumi. Triádu tentokrát doplňuje další učitel, který je zvolen studentem. 
Rozhovor je strukturován dvěma zásadními otázkami a následně doplněn dle uvážení 
dalšími 
Řekněte, jaké konkrétní užitečné informace jste ve škole získal(a)?
Jmenujte konkrétní procesy, které jste si ve škole osvojil(a)? 
Tato struktura rozhovoru již vede  žáky k počátkům sebereflexe a tudíž i k přípravě na 
tvorbu  porftolia,  které  žáci  zpravidla  začnou  tvořit  ve druhém  pololetí  2.ročníku. 
Návodné  otázky  v rozhovoru  je  vedou  ke  schopnosti  konkrétně  popsat  jevy,  fakta 
vědomosti, které ve škole získali.

2.ročník
Doba : únor-květen
Účastníci rozhovoru: třídní učitel, žák, učitel specializace 
Doba rozhovoru: 20-30 minut
Téma rozhovoru: Student a volba specializace ve 3.ročníku
Cíl: zjistit, jaké jsou oborové preference studenta a motivy při volbě specializace, popř. 
pomoc při rozhodování
Očekávaný poměr v dialogu: 70% žák, 20% 2.učitel, 10% třídní
Tato etapa je realizovaná na podkladě dotazníku , který žák vyplní v pololetí a odevzdá. 
Učitel  specializace popř.  třídní před rozhovorem dotazník prostuduje.  Dialog vychází 
z výpovědí v dotazníku a doplňuje obraz o směřování žáka. V některých případech sami 
žáci žádají o spolupráci při volbě specializace.

3. ročník 
Doba: polovina roku
Účastníci rozhovoru: třídní učitel, žák, učitel volený žákem
Doba rozhovoru: 20-30 minut
Téma rozhovoru: Student a jeho další směřování k volbě maturitních předmětů
Cíl:  zjistit,  jaké  jsou  kariérní  preference  studenta  a  motivy  při  volbě  maturitních 
předmětů, popř. pomoc při rozhodování
Očekávaný poměr v dialogu: 80% žák, 10% 2.učitel, 10% třídní
Rozhovory  vycházejí  z převažující  aktivity  žáka  v dialogu,  učitel  je  spíše  jakýmsi 
facilitátorem, Žák se také zamýšlí (krom svého profesního směřování) nad riziky, které 
ohrožují školní výkon a společně s učiteli v rozhovoru hledají možnosti zda a případně 
co učitel popř. škola může udělat pro jejich eliminaci.

Kromě  výše  uvedených   obsahů  rozhovoru  nás  vždy  ve  všech  ročnících  a  etapách 
zajímají  i sociální aspekty  ve vztahu žák-spolužáci, žák-škola. Druhá část rozhovoru je 
tedy  věnována  sebereflexe  postavení  žáka  v sociálním systému školy  a  jeho  vnímání 
sociálních vztahů sebe k druhým a druhých k jemu. Tato část rozhovoru má zejména 
preventivní aspekt ve vztahu k sociálně patologickým jevům ve škole.
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12. Školní vzdělávací program
V praxi je ověřován vzdělávací program Waldorfské lyceum a je rozpracováván formou 
tématických plánů a učebních osnov. Jeho platnost však končí se zaváděním nového 
systému Rámcových vzdělávacích programů.  
Naše škola tedy připravila (ve spolupráci s waldorfskými lycei v Ostravě a Semilech) 
návrh Rámcového vzdělávacího programu Kombinované lyceum, vhodného pro další 
realizaci principů stávajícího vzdělávacího programu Waldorfské lyceum.  
Návrh byl  posuzován  na  ministerstvu  školství  a  v  Národním  ústavu  odborného 
vzdělávání (NÚOV), po řadě jednání a diskuzí se jej po zapracování drobných úprav 
podařilo schválit k 1.9.2009. 
V průběhu  školního  roku  2009/2010  hodláme  zpracovat  podle  schváleného  RVP 
Kombinované  lyceum nový Školní  vzdělávací  program,  který  by  měl  začít  platit  od 
1.9.2010 počínaje 1.ročníkem.

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

Ve školním roce 2008-9 působila na škole výchovná poradkyně s úvazkem 0,1.  V rámci 
školy v jednom případě řešila situace studentky 2.ročníku s diagnostikovanou poruchou 
osobnosti a její další studium, v jednom případě problémy žáka 3.ročníku z návykovými 
látkami.  Ve spolupráci  s pedagogicko-psychologickou poradnou byly  v průběhu roku 
řešeny dva případy specifických poruch učení u žáků 1.ročníku. Výchovná poradkyně 
také ve dvou případech jednala  s odborem sociální  péče ve věci porozvodové situace 
žáků a jejich rodičů,  a v jednom případě  s odbornými lékaři ve vztahu k rozpornému 
stanovisku v případě žádosti o dlouhodobé uvolnění studentky 2.ročníku.
Výchovná  poradkyně  se  podílela  i  na  přípravě  a  vykonání  přijímacích  zkoušek 
uchazečky  s těžkou  formou  kombinovaného  postižení  (komunikace  s asistentem, 
příprava a realizace návštěvy uchazečky za účasti pracovníka speciálně pedagogického 
centra).
Kariérní poradenství bylo obsaženo zejména v přípravě rozhovorů a v účasti v nich se 
studenty  druhého  ročníku  na  základě  vyplněných  dotazníků  –  obsahem  byly  jejich 
motivy k volbě specializace pro třetí ročník. Studenti třetího ročníku při rozhodování o 
volbě  maturitních  předmětů  dostali  základní  informace  o  možnostech  studia  na 
jednotlivých VŠ. 
V rámci  spolupráce  s vysokými  školami bylo  provedeno  pod  patronací  výchovné 
poradkyně  šetření  v rámci  diplomové  práce  týkající  se  klimatu  školy.  S výsledky 
diplomové  práce,  jejíž  oponentem  byla  výchovná  poradkyně  školy,  byli  studenti  – 
respondenti seznámeni v třídnických hodinách (týkalo se 1. a 2. ročníku).

Výchovná poradkyně v tomto roce společně s kolegy realizovala a dále ověřovala školou 
vyvinutý systém rozhovorů učitelů s žáky.  Tato forma komunikace je nedílnou součástí 
života  školy  od  začátku  fungování  školy  ve  všech  ročnících.  Jejím cílem je  v nižších 
ročnících  zjišťování  rozvoje  klíčových  kompetencí,  na  které  plynule  navazuje  tvorba 
portfolií od poloviny druhého ročníku. Ve vyšších ročnících zjišťují především profesně-
kariérní  směřování  žáků.  Rozhovory  mají  i  výraznou  roli  diagnostickou  a  sociálně-
preventivní.

2.  Prevence sociálně patologických jevů 
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V této oblasti je kladen důraz na individuální přístup především k žákům, jejichž chování 
se náhle změní a projevuje se jako forma nespokojenosti či nedůvěry v sebe sama nebo ke 
svému okolí. Změna se také může projevovat výrazným zhoršením úrovně spolupráce ve 
výuce nebo v domácí přípravě. Projevuje se to např. viditelným vyčleněním z třídního 
kolektivu, častější absencí uváděnou zpravidla jako nemoc, nebo soustavným neplněním 
úkolů. Jednotícím projevem takové změny je ztráta motivace a zájmu. 
S žáky,  kteří  mají  potíže  se  splňováním  nároků  jednotlivých  předmětů,  jsou  vedeny 
rozhovory.  Tyto  provádí  vyučující  daného  předmětu,  pokud  se  propad  či  změna 
projevuje ve vícero oblastech, je přizván i třídní učitel, popř. výchovný poradce školy a 
rodiče žáka. Hovory jsou vedeny pokud možno ještě před tím, než u žáka dojde k řešení 
situace např. absencí či rezignací - čili únikem (nikoliv reálným řešením). 
Žáci vědí, že se mohou kdykoliv obrátit na svého třídního učitele, pokud chtějí řešit svůj 
problém, popř. na kteréhokoliv jiného učitele, kterému důvěřují. Nicméně je povinností 
všech  učitelů,  aby  si  všímali  výše  zmíněných  změn  a  začali  ve  spolupráci  s třídním 
učitelem, v případě nutnosti s výchovným poradcem či na pedagogické konferenci, řešit 
nastalou situaci.  
Další metodou včasného rozpoznání potíží a možností reagovat jsou pravidelné hovory o 
vybraných žácích na každotýdenních pedagogických konferencích.
Třetím prvkem prevence jsou pravidelné každoroční rozhovory s každým žákem školy, 
sloužící k reflexi jeho práce a působení na škole, i k hledání možností řešení případných 
obtíží (blíže viz bod 11 v kapitole III této výroční zprávy) . 
K řešení situací vzniklých v třídním kolektivu slouží třídnické hodiny. Nejen učitel, ale 
především žáci mají schopnost nacházet řešení pro problémy, které se v rámci kolektivu 
mohou vyskytnout. Žáci mohou sami přicházet s tématy nebo je nastolí třídní učitel.
Zmíněnou  individuální  práci  s žáky  či  s kolektivem  doplňují  přednášky  odborníků 
z oblasti  problematiky  závislostí  (což  zahrnuje  jak  drogovou  problematiku,  tak  i 
počítačové hry a sociální otázky spojené s komunikační technologií – mobilní telefony a 
různé možnosti  komunikace přes internet).  V loňském roce proběhly na tato témata 3 
přednášky.

3.  Ekologická výchova a environmentální výchova 
Jelikož se jedná o výchovu,  která je spjata se vztahem člověka k životnímu prostředí, 
předpokládá jednotu mezi teorií a praxí. Z teoretického hlediska se nejvíce týká témat 
probíraných v biologii, chemii a zeměpise.
Pro názornost uvádíme několik okruhů témat, kterým se věnujeme:
- provázanost jednotlivých ekosystémů
- lidské aktivity ovlivňující životní prostředí 
- utváření vztahu člověka k prostředí, ve kterém žije
Konkrétně lze uvést např.
- problémy čerpání zdrojů (vodní zdroje, půda a produkce potravin, suroviny a 

energetické zdroje)
- problémy znečišťování prostředí (znečišťování ovzduší a vod, degradace půdy a 

chemizace horninového prostředí)
- „služby“ přírody a jejich selhávání (skleníkový efekt a globální oteplování, 

narušování ozonové vrstvy, ohrožení biologické diverzity)
Co se týče praktické stránky, zakládáme si na tom, abychom myšlenky, názory a životní 
styl, který ve škole propagujeme, naplňovali i svým chováním a jednáním. Velmi stojíme 
také o to, aby to, co se žáci dozví ve výuce, aplikovali ve svém životě, a aby se pro ně 
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stalo samozřejmostí, že jsou vnímaví ke svému okolí a věnují pozornost přírodě a jejím 
potřebám v současné na spotřebu orientované společnosti. 

Ve školním roce 2008/2009 se žáci 1. a 2. ročníku kromě výuky zúčastnili výjezdů do 
přírody.  1.  ročník  realizoval  projekt  „Voda“  v Krkonoších,   2.  ročník  absolvoval 
ekologické praktikum v Českém ráji.

Následuje ukázka smyslu a náplně ekologického praktika: 
Cílem byla revitalizace přírodního prostoru v CHKO Český ráj.  Jednalo se o nejbližší 
okolí  rozhledny  Hlavatice,  kde  se  žáci  zapojili  především  do  obnovy  třešňového  a 
jabloňového sadu. V praktické části praktika se podíleli na likvidaci náletových akátů, 
pod vedením odbornice z CHKO Český ráj  se učili  prostříhávání  ovocných stromů a 
podíleli se na vysazování původních odrůd jabloní. Žáci pracovali ve třech skupinách, 
práci pravidelně střídali, aby si každý vyzkoušel vše ze spektra činností.
V teoretické části  shlédli  film zachycující  výzkumy Al Gora o globálním oteplování a 
jeden večer přiblížil žákům odborník z CHKO Český ráj  faunu a floru Českého ráje. K 
prohloubení vnímání okolní krajiny se žáci též zapojili do umělecky zaměřených činností, 
např. recitací básní, utvářením kamenných forem kolem vysázených stromů apod. Jedno 
odpoledne bylo věnováno procházce a návštěvě hradu Valdštejn. Též poznávání stromů.
Žáci měli za úkol svou činnost na praktiku zpracovat v písemné podobě do portfolií. Z 
pobytového týdne vznikl deník, který je zpřístupněn na webových stránkách školy.

4. Multikulturní výchova 
Probíhá především v rámci výuky. Je stěžejním tématem výuky v 2. a 3. ročníku a váže se 
s tématem globalizace, která je součástí zeměpisu a základů společenských věd. Dále se 
téma různých kultur týká i vyuky jazyků, dějepisu či religionistiky. Kromě toho mají žáci 
možnost  komunikovat  s žáky  ze  zahraničních  škol,  které  nás  navštíví.  V loňském 
školním roce se jednalo o třídy z Německa a Maďarska. 
Projevy  xenofobie,  rasismu,  intolerance  a  antisemitismu  či  závislost  na  politickém  a 
náboženském  extremismu  se  mohou  projevit  v jakémkoliv  předmětu  a  daný  učitel 
s tímto jevem následně pracuje a věnuje mu i do budoucna zvýšenou pozornost.
Žáci jsou však zpravidla velmi tolerantní a otevření jinakosti, která se váže na odlišnou 
kulturu.  Většinou  projevují  zájem  a  chtějí  komunikovat  a  diskutovat.  Případné 
nepochopení či nedůvěra často plyne z nedostatku informací a proto vyučující doplňují 
znalosti žáků tak, aby si mohli utvořit ucelenější obraz a následně vyjádřit názor, který 
reflektuje skutečnost, nikoliv jen jejich pocity sympatie či antipatie.
Pokud  někteří  žáci  mají  možnost  delšího  pobytu  v zahraničí,  jsou  požádáni,  aby  si 
připravili  prezentaci  pro ostatní  žáky.  (Ve školním roce  2008/2009 byli  dva žáci  z 3. 
ročníku po dobu jednoho školního roku ve Spojených státech amerických, kde studovali 
na  tamních  školách.  Kromě toho  strávili  dva  žáci  2.  ročníku  delší  dobu v Thajsku  a 
Mexiku. Všichni si ochotně připravili prezentaci pro spolužáky.)
V celku se dá tvrdit,  že  je  multikulturní  výchova přirozenou součástí  výuky,  protože 
žijeme v multikulturním prostředí, které je charakteristické pro moderní velkoměsto jako 
je Praha. Teorie z výuky je pak doplňována mezinárodními výměnými pobyty, které se u 
nás vázaly na již zmíněné Německo a Maďarsko.

5. Výchova k     udržitelnému rozvoji   
Udržitelný rozvoj je těsně spjat s mezinárodními vztahy a s politikou, proto byly tématu 
věnovány hodiny zeměpisu a základů společenských věd (1.,2. i 3. ročník). Přizvali jsme 
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hosty z organizací, které se dané problematice věnují, dále odborníky, ale i žáky z jiných 
středních škol, které se danému tématu věnují na laické úrovni (především v souvislosti 
s ekonomickou globalizací). 
Žáky  v prvé  řadě  vedeme  k diskuzím  nad  otázkami,  kterým  předchází  studium 
podkladů, výklad či přednáška, na jejichž základě argumentují své „pro a proti“. Jedná se 
o vskutku komplexní tématiku a její rozsáhlé souvislosti lze jen nastínit. Věnovali jsme se 
proto  jen  vybraným  aspektům  souvisejícím  s výše  jmenovanými  okruhy  (viz.  oddíl 
„Ekologická a enviromentální výchova).

6.  Výjezdy, kurzy, praktika
Typ akce Místo 

konání
Počet 

účastníků Obsah, cíle

Adaptační týden 
1.ročníku

Krásná 
Lípa 
v Českém 
Švýcarsku

25
Seznamovací a sportovně turistická akce 
na začátku SŠ, seznámení s učiteli a s 
předměty, výlety, přednášky

Sociální praktikum
3.ročník 29

 V rámci samostatného předmětu 
studenti pracovali v různých zařízeních 
působících v sociální oblasti

Ekologické 
praktikum 
2.ročník

Turnov 25 Ekologické a zahradnické práce, 
poznávání přírody, tvorba portfolia

Týdenní studijní cesta 
do Florencie
3.ročník + 2. ročník

Florencie 39
Cesta za uměleckými památkami 
s výukovým programem a s malováním 
(ZSV, VV, Dějiny umění)

Projekt Voda 
1.ročník Harrachov 33 Umělecký projekt, turistika

Projekt Čtyři živly
2.ročník Praha 33

Umělecký projekt (malování, eurytmie, 
dřevořezba, kovotepectví, kovářství, 
práce s kamenem) 

Výjezd učitelů do 
Bruselu Brusel 2 Seznámení se s prací europoslanců.

Projekt Dvanáct 
archetypů 
3. ročník

Praha 33 Umělecký projekt (modelování, malování, 
eurytmie)

Poklady berlínských 
muzeí
2.ročník + 1. ročník

Berlín 34 Cesta doplňující dějiny umění: Egypt, 
antika, Mezopotámie

Sport. kurs 
2. ročník

Kácov-
Pikovice 26 Sportovní výcvikový kurs

Zeměměřičské 
praktikum 
1.ročník

Fořt u 
Vrchlabí 28

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

Sociální praktikum
Cílem  sociálního  praktika  ve  3.ročníku  je  poskytnout  studentům  ucelený  pohled  na 
zákonitosti  vývoje  člověka,  jeho vztahy,  potřeby a možnosti  v závislosti  na  sociálním 
prostředí a podpořit schopnost chápání souvislostí, samostatné a tvořivé myšlení v oblasti 
sociálních věd a sociální pomoci. Seznámí se i s problematikou života lidí sociálně nebo 
zdravotně znevýhodněných a s možnostmi účinné pomoci v podobách, ve kterých je u 
nás realizována. Studenti dostali na výběr celkem 20 zařízení, na každý týden z celkem 
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dvoutýdenního praktika si vybrali jedno zařízení podle svého zájmu. K dispozici bylo 5 
mateřských škol (2 běžné a 3 alternativní), 3 školy pro postižené děti (Speciální MŠ a ZŠ. 
Speciální  pedagogické  centrum),  1  chráněná  dílna,  2  dětské  domovy,  2  poradny  pro 
uprchlíky, 5 domovů pro seniory, a 2 střediska pro drogové závislosti.
Studenti se zapojili do běžného života zařízení, do sešitu pak zpracovali strukturovanou 
zprávu,  od  vedoucího  praxe  obdrželi  na  závěr  týdne  hodnocení  své  práce.  Získané 
poznatky a zkušenosti pak byly následně probrány na speciálním semináři ve škole.

7.  Mimoškolní aktivity
Zaměření Počet žáků

Pěvecký sbor 8
Hra na klavír 3

Výtvarný kroužek 10
Latina 5

Filmový klub
V únoru 2009 začali studenti 3. ročníku provozovat Filmový klub. Konal se každý čtvrtek 
v multimediální učebně, byl určen pro všechny studenty a učitele školy, promítla se zde 
řada pozoruhodných filmových snímků. Průměrná návštěvnost činila 15 diváků.

8.  Soutěže 

Typ akce Místo 
konání

Počet 
účastníků Úspěšnost

Účast na 3denním studentském summitu OSN Praha 1 max. 
ohodnocení

9.  Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních programů

Typ akce Místo 
konání

Počet 
účastníků Popis

Metodická 
podpora ze 
zahraniční školy

Praha 35

Týdenní pobyt Hanse Gilcka z WŠ v německém 
Prienu, zaměřený na vyučování biologie - 
hospitace ve výuce, přednáška pro učitele, 
výuka studentů v cizím jazyce

Přednáška– Uwe 
Buermann 
(Německo)

Praha 90 Přednášky o návykových látkách a o mobilních 
telefonech

Projekt 
Comenius- 
portfolio 

Praha, 
Leiden 7

Spolupráce na projektu European portfolio 
certificate s 12 waldorfskými školami ze 7 
evropských zemí

Metodická 
podpora ze 
zahraniční školy

Praha 35

Týdenní pobyt Hanse Gilcka z německého 
Prienu, zaměřený na vyučování geografie - 
hospitace ve výuce, práce s učiteli,výuka 
studentů v cizím jazyce

Metodická 
podpora ze 
zahraniční školy

Praha 40
Týdenní pobyt Jana Descheppera,vyučujícího 
biologii ve WŠ v Prienu. Hospitace, přednášky 
a kursy pro učitele.

Návštěva 12. 
ročníku 

Praha 62 Přednáška o Trieru, diskuse, ve 3.ročníku

13



waldorfské školy 
z Trieru
Návštěva 10. 
ročníku 
waldorfské školy 
z Prienu
22.-24.5.09

Praha 37 Prohlídka Prahy, kulturní program, společně 
s našimi studenty 1.ročníku

Přednáška p. 
Bodacka 
(Německo)

Praha 85 Přednáška pro studenty na téma: Co od nás 
očekává svět

Metodická 
podpora ze 
zahraniční školy

Praha 95

Devítidenní pobyt zkušeného pedagoga Dr. 
Olivera Conradta ze Švýcarska. Výuka epochy 
projektivní geometrie, přednášky pro učitele, 
přednáška pro veřejnost.

Projekt Evropského portfolia
V rámci programu Comenius se naše škola zapojila do rozsáhlé mezinárodní spolupráce 
při  vyvíjení  Evropského  portfolia  (European  portfolio  certificate  -  EPC),  na  kterém 
pracujeme společně s 12 waldorfskými školami ze 7 evropských zemí (z Velké Británie, 
Holandska,  Německa, Dánska, Norska, Belgie a Slovinska). 
Obsahem naší práce jsou následující témata:
- portfolio jako způsob ověřování a závěrečné zkoušky pro střední školu
- portfolio jako základ evaluace a certifikace
- portfolio jako dokumentační technika
V průběhu školního roku byla práce s portfolii ověřována ve 2. a 3.ročníku. 
Naši zástupci se zúčastnili 2 celoprojektových jednání (Postupim) a 2 setkání pracovních 
skupin (Aarhus, Leiden). 
Dále škola participovala na přípravě evaluačního dotazníku.
Průběžně monitorujeme výsledky dotazníkového šetření, které jsou připravovány školou 
v Leidenu. 
Hlavním výstupem jsou kritéria pro EPC, na nichž se dohodly zúčastněné školy. Kritéria 
zahrnují  všechny aspekty od celkové podoby portfolia  po  podobu certifikátů,  jak  po 
stránce formální, tak obsahové. Výsledná podoba EPC bude nyní pilotně ověřována na 
všech zúčastněných školách. 

10.  Spolupráce s     partnery    
Ředitel školy spolupracoval s ministerstvem školství a s Národním ústavem odborného 
vzdělávání  na  dalším  rozvoji  oboru  Waldorfské  lyceum  formou  vypracování 
samostatného  Rámcového  vzdělávacího  programu  (ve  spolupráci  učitelů  pražského, 
ostravského a semilského lycea). 
Ředitel školy rovněž spolupracoval se Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (SKAV) 
při  řešení  různých  koncepčních  a  legislativních  otázek  školské  politiky,  aktivně 
spolupracoval také na organizování Kulatých stolů o vzdělávací politice ve spolupráci se 
Střediskem vzdělávací politiky PedF UK.
S ostatními  základními  a  středními  waldorfskými  školami  spolupracujeme  v rámci 
Asociace waldorfských škol ČR.
Pokračovali jsme v rozvíjení spolupráce s partnerskou waldorfskou školou v německém 
Prienu, a to jak formou týdnů metodické pomoci jejich zkušených učitelů na naší škole 
(celkem 3 týdny), tak zajištěním návštěvy 10.ročníku prienské školy v Praze.
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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.
Nejvíce partnerů jsme v uplynulé školním roce získali  při  realizaci sociálního praktika 
studentů 3.ročníku.  Navázali  jsme  spolupráci  s celkem 20  zařízeními  (mateřské  školy, 
školy pro postižené děti, dětské domovy, poradny pro uprchlíky, domovy pro seniory, 
střediska pro drogové závislosti, chráněná dílna). (blíže viz Sociální praktikum v bodě 6 
této zprávy)

11. Další aktivity, prezentace

Typ akce Místo konání Počet 
účastníků Cíle, obsah

Schola Pragensis – výstava 
středních škol v Praze, 
listopad 2008

Kongresové 
centrum 33

Studenti reprezentovali a 
představovali školu zájemcům o 
studium.

Malování s Davidem 
Newbatem,
listopad 2008

škola 25

S anglickým malířem Davidem 
Newbatem žáci 3. ročníku 
vymalovali speciální lazurovací 
technikou stěny své třídy a 
vstupní prostor do školy

Den otevřených dveří
11.12.2008 škola 128 Zapojení všech žáků školy do 

prezentace
Předvánoční školní 
prezentace škola 98 Veřejné setkání tříd, vzájemná 

prezentace práce za 1. čtvrtletí
Divadelní představení 
Vánoční hra škola 94 Představení  učitelského sboru pro 

studenty

1. ples Waldorfského lycea
9.1.2009 Praha cca 250 Setkání studentů, rodičů 

a učitelů, organizované studenty 

Tvorba architektonického 
návrhu zahrady
15.1.-16.1.2009

škola 16

Společná práce studentů a učitelů 
s architektem O. Hozmannem, 
vytvoření nákresu a modelu nové 
podoby zahrady

Den otevřených dveří
22.1.2009 škola 112 Zapojení všech žáků školy do 

prezentace
Účast na výzkumu 
třídního klimatu – 
spolupráce s ÚJEP

škola 80 Porovnání školního klimatu 
různých škol

Návštěva výstavy o o sv. 
Václavu, 1. ročník, 3.2.2009

Anežský 
klášter 19 Doplnění epochy Dějin umění 

Konference mladých 
vědců Waldorfského lycea 
12.-13.2.2009

škola 36
Prezentace bádání studentů 
2. ročníku

Exkurse – cesta barokní 
Prahou, 3. ročník

Praha 25 Praktické doplnění epochy 
architektury

Exkurse v rámci epochy 
architektury 
3. ročník, březen 2009

Praha 25 Doplnění epochy architektury - 
funkcionalismus
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Dvě návštěvy ČVUT 
fakulta architektury 
3.ročník, březen 2009

Praha 26 Přednáška o urbanismu

Exkurse – cesta románskou 
a gotickou Prahou 
3. ročník, březen 2009

Praha 25 Doplnění epochy architektury

Exkurse 2. ročník Anežský 
klášter 25 Prohlídka  Národní galerie 

Návštěva div. představení 
Pozor jaguár

Divadlo pod 
Palmovkou 22 Doplnění výuky literatury

Návštěva div. představení 
Labyrint světa a ráj srdce

Divadlo v 
Celetné 24 Doplnění výuky literatury

Brigáda na zahradě  15.5. škola 25 Úprava terénu, natírání plotu
Školní výlet 1. ročník Říp 23 Prohlídka rotundy sv. Jiří
Divadelní představení 
V.Havel - Odcházení škola 43 Představení  studentů 3.ročníku

Návštěva NG –2. ročník, 
květen 2009 Praha 25

Prohlídka obrazu: Duererova 
Růžencová slavnost, doplnění 
epochy renesance

Vernisáž výstavy kreseb a 
fotografií z Florencie
13.5.2009

škola 102
Výstava kreseb a fotografií ze 
studijní cesty 3.ročníku do 
Florencie

Dům sociální péče Hagibor Praha 8 Vystoupení školního sboru
Výstava Orbis Pictus 3. 
ročník, červen 2009 Praha 20 Doplnění vyučování fyziky

Projektivní geometrie – 
esence waldorfské 
matematiky, 22.6.2009

škola 26 Přednáška Dr. Olivera Conradta 
ze Švýcarska pro veřejnost

Prezentace ročníkových 
prací 12.-13.6.2009 škola 120

Přednášky a ukázky studentů na 
témata vlastních ročníkových 
prací

Koncert sboru 1.ročník
23.6.2009

Galerie Cesta 
ke světlu 8 Křest knihy A. Strunecké 

„Přemůžeme autismus“
Akademie Waldorfské 
školy - společně se ZŠW 
Jinonice, 27.6.2009

Divadlo 
Akropolis 28 Eurytmické představení + 

divadlo (Haprdáns)

Návštěva Galerie 
moderního umění, 
červen 2009

Hostinné 18 Doplnění předmětu – dějiny 
umění

Výlet na Černou horu, 
1. ročník, červen 2009 Černá hora 9 Turistický výlet v rámci volného 

dne na zeměměřickém kursu

Den hudby, 29.6.2009 škola 97 Samostatně připravená hudební a 
pěvecká vystoupení

Ročníkové práce
V průběhu 3.ročníku studenti pracovali na ročníkové práci, jejíž výsledky pak koncem 
června  veřejně  prezentovali.  Cílem  ročníkové  práce  je  prokázat  schopnost  studenta 
samostatně,  smysluplně  a  do  hloubky  se  zabývat  vybraným  tématem,  schopnost 
pracovat  s primární  i  sekundární  literaturou  a  s  odbornými  texty,  schopnost  shrnout 
jejich  nejpodstatnější  výpovědi  a  nalézat  mezi  nimi  souvislosti,  nabídnout  i  vlastní 
názory  a  návrhy,  dokázat  vše  přehledně  a  zajímavě  prezentovat.  Vedle  shrnutí 
teoretických  východisek  zahrnovala  práce  i  praktické  (výzkum,  měření,  výroba)  a 
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umělecké  (kresba,  malba,  fotografie,  hudební  vystoupení,  divadelní  představení) 
zpracování vybraného tématu. Každá ročníková práce měla svého vedoucího práce z řad 
učitelů a svého oponenta.
Dosažená  úroveň  řady  prací  byla  vynikající.  Veřejná  prezentace  jednotlivých  prací 
probíhala dva dny, zúčastnila se jí řada studentů (i z jiných ročníků), učitelů, rodičů a 
hostů. Přestože probíhalo zpracování ročníkových prací v tomto školním roce poprvé, 
podařilo se všechny cíle velmi dobře splnit.

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

V.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2008/2009 neproběhla na škole žádná činnost České školní inspekce.

2.  Výsledky jiných inspekcí a kontrol

Druh kontroly Kdo kontrolu vykonal termín Výsledné 
hodnocení

Kontrola plateb 
pojistného

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna 1.-9.9.2008 Bez nápravných 

opatření
Metodická dohlídka 

vnitřního kontrolního 
systému

MHMP, Odbor kontrol a 
metodiky kontrolních 

činností
28.5.2009

Upřesnit či doplnit 
některé interní 
normy školy

VI.  Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2008
Základní údaje (uvedeny v tisících Kč):
Osobní náklady 3729 z toho 425 v rámci grantu JPD
Učební pomůcky   400
Vybavení školy   523
Materiál   172 z toho 5 v rámci grantu JPD
Opravy a údržba     43
Cestovné   211 z toho 125 v rámci grantu JPD
Energie   257
Služby   423 z toho 28 v rámci grantu JPD
Ostatní     48 z toho 3 v rámci grantu JPD

Hospodaření  školy  v roce  2008  bylo  vyrovnané,  k 31.12.2008  byl  vykázán  nulový 
hospodářský výsledek. 
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