


Zdroje identity – východiska školy
• 1. Škola je zřízena obcí Praha 5, nachází se v Jinonicích –

převážně starší zástavba vesnického typu na okraji oblasti s 
obydlením, sousedí s přírodní oblastí prokopské údolí

• 2. Založení školy iniciovali rodiče a stále se podílejí na jejím 
rozvoji

• 3. Waldorfský charakter školy je určen těmito oblastmi:
– pedagogikou, to znamená, jak učitelé jednají s dětmi a 

žáky, 
– didaktikou, jak učitelé zacházejí s obsahem a přenosem 

vyučovací látky, jak využívají základní didaktická témata 
výchovného umění

– metodika a pedagogika jsou používány způsobem 
odpovídajícím věku ve vývojové psychologie



• 230 žáků
• 9 kmenových tříd
• 6% integrovaných žáků
• 40 učitelů a asistentů
• 9 provozních pracovníků



• 3 budovy na 2 místech
(cca 400 m od sebe)



Aktuální inspirace waldorfské školy:
zpráva UNESCO ke vzdělávání pro 21. století

„Není nadále vhodné vyžadovat od vzdělání, aby bylo v tradičním duchu založeno na
velkém množství znalostí převážně poznávacího charakteru.... Má-li být vzdělávání
úspěšné, musí být založeno na čtyřech základních typech učení, které se v průběhu
života každého jedince stanou v jistém smyslu pilíři jeho rozvoje:
1. učit se poznávat, což znamená osvojovat si nástroje pochopení,
2. učit se jednat, abychom byli schopni tvořivým způsobem zasahovat do svého

prostředí,
3. učit se žít společně, abychom dokázali spolupracovat s ostatními a mohli se tak

podílet na všech lidských činnostech,
4. učit se být ve smyslu základního procesu utváření vlastní osobnosti....
Široké, celou skutečnost zahrnující pojetí učení, by mělo každému jedinci dát možnost
objevit, odkrýt a obohatit svůj tvořivý potenciál, vynést na světlo poklad, který je v
každém z nás skryt. Znamená to, že od instrumentálního konceptu vzdělávání jako
procesu, kterému se podrobujeme proto, abychom dosáhli specifických cílů (v podobě
dovedností, schopností nebo ekonomicky využitelné způsobilosti) se přechází k pojetí,
které zdůrazňuje rozvoj celé osobnosti“.



Waldorfská škola - principy
1. Věkově homogenní, výkonově různorodé skupiny žáků. Třídy podle 

věku, ne podle schopností. 
2. Vedle toho je možné tvořit skupiny pro odborné předměty podle 

výsledků žáků. 
3. Třídní učitel doprovází třídu více let. 
4. Ráno epochové vyučování (110min každý den po dobu 1 měsíce 

stejný předmět), po něm výuka odborných předmětů (po 45min v 
pravidelné týdenním rozvrhu). 

5. Rozšířená výuka jazyků (od 1 třídy AJ + NJ - dotace 5 hodin týdně)
6. Umělecký charakter výuky (4 roviny), nejde ale o výuku umění !
7. Slovní hodnocení.
8. Žákovské, rodičovské i učitelské projekty.
9. Škola je otevřená světu dovnitř i ven.
10. Individuální péče o žáky v rámci společenství třídy.
11. Koedukace. 



Časová realizace výuky

• Dotace vycházejí z RVP, disponobilní hodiny 
většinou na cizí jazyky a pracovní vyučování

• Předměty v hlavním vyučování:
ČJ, MA, Formy, Člověk a svět, Zeměpis, Dějepis, 
Fyzika, Chemie, Biologie
Vždy celý měsíc (8:30 – 10:20)
• Předměty ostatní:
AJ, NJ, pracovní vyučování, tělocvik, eurytmie, 
hudební výchova, výtvarná výchova, cvičná MA a ČJ
Pravidelný týdenní rozvrh (45 min)



Učitelé, rodiče a vedení waldorfské školy

1. Každý učitel je plně spoluodpovědný za školu jako celek. 
2. Učitelé si udržují prostřednictvím společných pravidelných 

pedagogických konferencí mezi sebou vzájemný vnější i 
vnitřní vztah, stále se vzdělávají.

3. Vedení školy usiluje o transparentnost a srozumitelnost.
4. Rodiče a učitelé tvoří společenství, zodpovědné za školu. 
5. Učitelé hledají a nacházejí formy rozvíjení kvality. 
6. Učitel má iniciativu, kreativitu a uměleckost.
7. Učitel zodpovídá za své vyučování na základě nauky o 

člověku, vztahu k žákům a na základě svých sociálních a 
odborných kompetencí. 



zahájení školního roku - přivítání nových žáků -
patronství 6. třídy



zahradní slavnost (zahájení školního roku)



Hudební festival Povidlo

Sportovní den Prahy 5



Měsíční slavnosti



Partnerské třídy v zahraničí



Pracovní vyučování



Pracovní vyučování



Adventní spirála

Martinská slavnost



Vánoční hra učitelů





Bouře učitelů



3. třída

„Dům, ve kterém bych chtěl bydlet.“
Epocha stavby domu probíhá po dobu 1 měsíce vždy 2 hodiny denně.



3. třída

2010 - Přístřešek pískoviště pro děti v družině
společná třídní realizace skutečné stavby



3. třída

2011 – Dřevěný domeček pro sportovní potřeby
společná třídní realizace skutečné stavby



3. třída

2011 – Dřevěný domeček pro sportovní potřeby
společná třídní realizace skutečné stavby



Poznávací školy v přírodě



Pomáda



Mobilní knihovna



Ze zrna chléb



Ples 9. třídy



jarmarky



jarmarky



cyklo



Renesanční slavnost



Spolek rodičů



Olympiáda 5. tříd



Ročníkové práce 8. třídy



Ročníkové práce 8. třídy



Comenius
Kulturní výměna 
se školou v 
Colmaru



Čítanková slavnost

Program prevence



Exkurze – výjezdy

Berlín
Centrála Google



spolupořadatelství

Mezinárodní hudební 
festival

CHOROS 2015

(pod záštitou Senátu ČR)



Dny otevřených dveří , 
přednášky



Společné 
výjezdy 
učitelů do 
jiných škol



Závěrečná 
akademie 

školy


