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// VVYBAVENÍ ŠKOLY

Název oboru IZO Kód oboru Specializace
Délka
studia

Ukončení 
studia

Forma
studia

Druh 
studia Pro žáky

2016/2017 
přijmou

Přijímací 
zkoušky

Povinná lékařská
prohlídka

Obor se zdrav. 
postižením

Kombinované lyceum 78-42-M/06 Humanitní a 
přírodovědná

4 roky Maturitní 
zkouška

denní MT PŠD 30 PO, ČJ, M ne dle posouzení

internet laboratoř studovna jídelna knihovna dřevo 
dílna

tělocvična hřiště zahrada

web školy

Studijní obory

// O NÁS

Od roku 2006 realizujeme zcela nový typ střední 
školy, který vychází z progresivních trendů vzdělá-
vání ve světě. 

Podařilo se nám vyvinout a realizovat kvalitní vzdě-
lávací model, zajistit vynikající tým pedagogů, spo-
lečně se studenty vytvořit výjimečné klima školy, 
navázat spolupráci s  řadou domácích i  zahranič-
ních subjektů. 

Výsledky našich studentů a zájem o přijetí nás řadí 
k nejlepším školám v Praze.

// STUDIUM

• Výuka rozvíjející nejen poznávání světa v souvis-
lostech, vlastní myšlení, tvořivost, vůli, sociální 
kompetence a schopnost práce v týmu.

• Široké spektrum předmětů, témat a aktivit, sou-
částí programu jsou i různé odborné a umělecké 
aktivity, praktika, exkurse, projekty, výjezdy a za-
hraniční pobyty.

• Všeobecné vzdělávání a možnost výběru příro-
dovědného nebo humanitního zaměření až na 
konci 2. ročníku umožňuje postupnou profi laci 
žáka.

• Hlavní témata učební látky zpracováváme for-
mou koncentrovaného vyučování, tzv. epoch. 
Epocha je souvislý dvouhodinový blok na začát-
ku každého dne, v němž se po dobu 3 – 4 týdnů 
probírá jeden předmět. Takovéto soustředěné 
učení a umožňuje důsledně pracovat na rozšiřo-
vání znalostí, vyzrávání schopností a prohlubová-
ní prožitků. 

• Ve vysvědčení si počtete, namísto známek pí-
šeme slovní hodnocení. V učebnicích si naopak 
tolik nepočtete, používáme jiné metody a zdroje 
informací.

// VÝCHODISKA

Vytváříme vlastní úsudek, vedeme studenty k tomu, 
aby jen nepřebírali tradované teorie a  myšlenk-
ové modely, ale aby se učili aktivně myslet – řešit 
problémy, klást otázky, formulovat hypotézy, zabý-
vat se variantami.

Využíváme exemplární pojetí výuky. Nezahlcujeme 
studenty encyklopedickými přehledy, ale věnujeme 
se hlouběji vybraným jevům – fenoménům, na 
kterých je možno lépe pochopit podstatu věci.

Propojujeme myšlenkové, umělecké i  prak-
tické poznávání světa, realizujeme trojrozměrné 
vzdělávání – hlavy, srdce i  rukou. Vytváříme pros-
tředí podporující tvořivost, iniciativu a  aktivitu, 
schopnosti pro práci v týmu i vlastní osobitý příst-
up. V  průběhu studia se střídají bloky malování, 
modelování, práce se dřevem, poezie, umělecké 
projektové týdny, pořádáme výstavy, koncerty a di-
vadelní vystoupení.

Poznávání pro nás není přejímáním informací, ale zk-
oumáním a objevováním. Vše může být prověřeno, 
zpochybněno, popř. znovu objeveno. Učíme se 
důkladně pozorovat, přesně popisovat, vyvozo-
vat závěry, nacházet souvislosti, zákonitosti, nebo 
i praktické aplikace. A to jak v běžném vyučování, 
tak v prakticích z biologie, z fyziky a z geometrie, na 
týdenním zeměměřičském praktiku, v ročníkových 
pracích, nebo na každoroční Konferenci mladých 
vědců Waldorfského lycea.

Výuka neprobíhá jen ve škole, nejsme izolovaný 
ostrov, ale zapojujeme studenty i  do světa kolem 
nás. Spolupracujeme s  různými ekologickými or-
ganizacemi, sociálními zařízeními, s  organizací 
Člověk v tísni apod. Na sociálním praktiku studenti 
pomáhají v chráněných dílnách, speciálních školách 
a domovech pro seniory. Při profesním praktiku 
studenti 4.   ročníku pracují dva týdny v  různých 
fi rmách, které si sami vybírají.

// PRACUJEME PRO BUDOUCNOST

Svět se stále rychleji mění. Co budou naši studen-
ti potřebovat, aby v něm obstáli? Jakým situacím 
budou muset být schopni svou tvořivostí a od-
povědností čelit? Jaké talenty rozvinout? Strategie 
Evropa 2020 uvádí, že během následujících 5 let 
vznikne 40 % zcela nových typů zaměstnání. Škola 
21. století už nemůže být jen místem k předávání 
informací, nejde už jen o sumu znalostí. Vzdělávání 
se musí zaměřit především na rozvoj obecně-
jších a široce použitelných schopností a vlastností. 
Hlavními požadavky se stává schopnost aktivně 
řešit problémy a učit se nové věci, schopnost ko-
munikace a týmové spolupráce, tvůrčí přístup.

Právě takto pojaté vzdělávání Waldorfské lyceum 
nabízí.
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