VÝROČNÍ ZPRÁVA
Lauderovy mateřské školy, základní školy
a gymnázia při Židovské obci v Praze
za školní rok 2010/2011

1

Základní údaje o škole,
školském zařízení

1. Přesný název školy resp. školského zařízení

dle platného zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení MŠMT k 31. 8. 2010:
Lauderova mateřská škola, základní škola
a gymnázium při Židovské obci v Praze (zapsáno
do rejstříku školských právnických osob ke dni
31. 8. 2006)
sídlo:
Belgická 25, 120 00 Praha 2
IČ:
69780111
DIČ:
CZ69780111
IZO:
610380061
Identiﬁkátor právnické osoby: 610 380 061
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

3. Webové stránky školy:

www.lauder.cz
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická

osoba vykonává, a jejich cílová kapacita (podle
rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku):
a) mateřská škola – cílová kapacita 40 žáků
b) základní škola – cílová kapacita 90 žáků
c) střední škola – gymnázium čtyřleté – cílová
kapacita 80 žáků
d) střední škola – gymnázium osmileté – cílová
kapacita 163 žáků
5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy

ředitelka: Kateřina Dejmalová (od 1. 6. 2006)
e-mail: katerina.dejmalova@lauder.cz
statutární zástupce ředitele školy: Petr Karas
e-mail: petr.karas@lauder.cz
škola

kód

Mateřská škola

konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou
zařazeny ve školském rejstříku, zachycuje tabulka
na patě této strany.

název oboru /
vzdělávacího programu

cílová kapacita oboru /
programu

Le chajim smechim

40

Základní škola

79-01-C/01

Le chaim tovim

90

Gymnázium čtyřleté

79-41-K/41

Le chaim maskilim B

80

Gymnázium osmileté

79-41-K/81

Le chaim maskilim A

163

poznámka (uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je dobíhající
atd.)

6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských

služeb:
a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského
rejstříku – tj. škola sídlí v budově zřizovatele
(ŽOP v Praze).
7. Financování

Škola dostává příspěvky ze státního rozpočtu, dále je
dotována Židovskou obcí v Praze a Nadací Ronalda
S. Laudera.
8. Stručná charakteristika materiálně technického

vybavení právnické osoby
Škola je vybavena terasou, venkovním školním hřištěm, venkovním hřištěm MŠ, tělocvičnou, posilovnou, moderní počítačovou pracovnou s připojením
k internetu, moderní laboratoří pro přírodovědné
předměty, knihovnou.
Žáci mohou čas mezi vyučováním (volné hodiny
gymnazistů) i po vyučování trávit ve školní knihovně
nebo v počítačové pracovně
Ve škole je 53 počítačů, z toho 27 je k dispozici žákům, celé gymnázium je vybaveno interaktivními
tabulemi nebo dataprojektory, na I. stupni je 1 interaktivní tabule. Třídy se u IT vybavení střídají.

9. Charakteristika školy

Mateřská škola, základní škola a gymnázium tvoří
komplexní vzdělávací program v duchu židovských
tradic a historie. Respektuje židovské svátky, v rámci
výchovného působení poskytuje košer stravování
(jídelna má kapacitu 160 obědů), dává široký prostor pro výchovu a vzdělávání dětem všech proudů
uvnitř židovských obcí. Kromě všeobecně vzdělávacích předmětů, vyučovaných v rámci výchovně
vzdělávacích programů základní školy a gymnázia,
je výuka rozšířena o hebrejštinu a židovskou výchovu. To ovšem neznamená, že je škola uzavřena
pro děti z nežidovského prostředí. Pokud se rodiče
rozhodnou respektovat speciﬁka školy, včetně jiné
organizace školního roku (např. i prázdniny jsou určeny cyklem židovského roku, na což škola získává
pravidelně výjimku od Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy ČR), mohou být jejich děti do základní
školy i gymnázia zapsány.
Mateřská škola se řídí programem s výraznými prvky
programu „Začít spolu“, program je obohacen o hebrejské písničky a říkanky. Ve školce pracuje izraelská
učitelka – rodilá mluvčí hebrejštiny.
Mimo povinné a povinně volitelné předměty jsou
žákům základní školy nabízeny nepovinné předměty

(sportovní, výtvarné, jazykové), pro studenty gymnázia nepovinné předměty.
Pro děti na I. stupni funguje družina (7.30–8.15;
12.00–17.00 hod.) s kapacitou 65 žáků., školní jídelna – kapacita 160 obědů.
Gymnazisté si v rámci povinně volitelných předmětů
volí semináře podle svého zájmu a s ohledem na přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy.
K přijetí ke studiu na gymnázium jsou nutné přijímací zkoušky z češtiny, matematiky a obecných
studijních předpokladů.
Škola sídlí v budově zřizovatele, je vybavena terasou,
venkovním školním hřištěm, tělocvičnou, posilovnou, moderní počítačovou pracovnou s připojením
k internetu, moderní laboratoří pro přírodovědné
předměty, knihovnou.
Žáci mohou čas mezi vyučováním (volné hodiny
gymnazistů) i po vyučování trávit ve školní knihovně
nebo v počítačové pracovně.

10. Školská rada

Veronika Büchler (MŠ)
Marek Preiss (ZŠ)
Nikola Šafránková (MŠ)
Gabriela Bimková (ZŠ)
Petr Karas (gymnázium)
David Kostka (zřizovatel)
Petr Kučera (zřizovatel)
Věra Semerádová (zřizovatel)
11. Rada školy

Jakub Roth, předseda
Martin Gross
Michael Kaderka
Marta Malá
Pavla Neuner
Radan Salomonovič
Marian Ziss
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Pracovníci školské
právnické osoby

1. Pedagogičtí pracovníci

a) Počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

celkem

ředitel a zástupce
ředitele
fyzické osoby
celkem

ředitel a zástupce
ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané

učitelé (interní
i externí)
fyzické osoby
celkem

učitelé (interní
i externí)
přepočtení na plně
zaměstnané

ostatní pedagogičtí
pracovníci
fyzické osoby
celkem

pedagogičtí
pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané celkem

4

4

38

23,3

4

2,9

b) Kvaliﬁkovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)
škola

počet pedagogických pracovníků
kvaliﬁkovaných

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

38

100 %

0

0%

nekvaliﬁkovaných

c) Jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

celkem (fyzické osoby)
12

z toho

s odbornou kvaliﬁkací (dle zákona o ped. prac.)

8

bez odborné kvaliﬁkace (dle zákona o ped. prac.)

0

rodilý mluvčí

4

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
počty osob

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

10

9,5
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Údaje o žácích
a výsledcích vzdělávání

1. Počty tříd / studijních skupin a počty

3. Výsledky maturitních zkoušek

žáků/studentů
počet žáků, kteří konali zkoušku

5

denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů)

— z toho konali zkoušku opakovaně

0

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni
ke zkoušce v řádném termínu

0

škola

počet žáků, kteří byli
hodnoceni:

1

počet tříd/skupin

počet žáků/studentů

mateřská škola

2

26

základní škola

6

57

gymnázium

6

58

2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů
škola
z celkového
počtu
žáků/studentů:

Základní
škola*

Gymnázium

prospělo
s vyznamenáním*

3

9

neprospělo

1

1

opakovalo ročník

0

0

56

57

98 %

98 %

počet žáků/studentů s uzavřenou
klasiﬁkací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/
studentů

* Na základní škole na I. stupni se hodnotí slovně, od 4. třídy
i známkami, ale rozlišujeme pouze prospěl/neprospěl. Prospět
s vyznamenáním lze pouze na 2. stupni, kde byla ve školním roce
2010/11 pouze jedna máločetná třída.

prospěl s vyznamenáním
prospěl

4

neprospěl

0

4. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku

2011/2012
a) Mateřské školy
počet přihlášek celkem

30

počet přijatých celkem

26

b) Základní školy
počet přihlášek celkem

20

počet přijatých celkem

18

počet odkladů povinné školní docházky

2

b) Gymnázia

6. Ověřování výsledků vzdělávání

délka vzdělávání
přijímací řízení
pro školní rok
2010/2011
(denní
vzdělávání)

4 roky

8 let

19

27

2

2

počet přijatých celkem

19

21

— z toho v 1. kole

počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího
řízení celkem

10

18

— z toho ve 2. kole

9

3

počet nepřijatých celkem

6

6

V 9. třídách organizujeme tzv. malé maturity.
Zkouška se skládá z písemného textu z češtiny
a matematiky, z ústního zkoušení povinně z židovské výchovy, volitelně z humanitního bloku nebo
přírodovědného bloku. Žáci se velice svědomitě
připravují – je to první souhrnná zkouška. V roce
2010/2011 se malá maturita nekonala vzhledem
k tomu, že v ZŠ nebyla 9. třída.
7. Školní vzdělávací programy

5. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních

menšin
Ve školním roce 2010/2011 jsme na gymnáziu vzdělávali 6 cizinců, na ZŠ 14 cizinců. S ohledem na
charakter školy neuvádíme zemi původu.
Pro cizince organizujeme speciální výuku češtiny,
žáci se většinou plně zapojí do výuky v průběhu
6 měsíců.

Ve škole se podle nového ŠVP učilo v MŠ, 1.–5. třídě
ZŠ, v primě, sekundě, v 8. třídě a v 1.–2. ročníku
gymnázia.

Ve dnech 13.–16. 12. proběhla na základní škole
Lauderových škol hloubková inspekce zaměřená na
výuku, dokumentaci, ekonomiku a řízení školy. Inspektoři navštívili několik vyučovacích hodin, prošli
dokumentaci školy za poslední tři roky a zkontrolovali hospodaření se státními prostředky rovněž za
poslední tři roky. Jako závěr Česká školní inspekce
kromě drobných pochybení v dokumentaci školu
chválila. Výslovně chválila dobrou a kvalitní úroveň
vzdělávání, motivaci žáků i metody výuky, vysokou
úroveň čtenářské a matematické gramotnosti žáků,
stejně jako rozvoj komunikativních dovedností. Oceňovala péči o další vzdělávání pedagogů, materiální
zázemí školy (které mj. umožňují dary LN a ORT),
koncepční záměry i komunikační strategie školy. Inspekční zpráva je k dispozici na webových stránkách
školy.

Česká školní inspekce
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ve škole
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Celoživotní vzdělávání
učitelů

1. Mateřská škola

 Citová výchova dětí
 Reﬂexe v práci učitele
 Inovace ve výuce na MŠ
2. Základní škola

 Vzdělávání nadaných žáků, Centrum Nadání
 Tal Am – (čtyřdenní kurs) – 3 učitelé
3. Gymnázium

Tvořivá škola – systematické učení, Systematické
školní konstelace na ZŠ a SŠ (absolvováno 16. 4.
2011).
 Transakční analýzy TA 101 for education
ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2011.
 Odborný revizor testových úloh (didaktický
test) – Zeměpis (Cermat)
 Moderní metody ve výuce Aj pro 2. stupeň ZŠ
(e-learning VUP) Systemické školní konstelace
na ZŠ a SŠ (kurz Tvořivé školy) CLIL –
integrované vyučování odborného předmětu
a cizího jazyka (kurz NIDV – absolvování
kurzu + lektorská činnost na závěrečných
vystoupeních)
 Konference Škola jako místo k setkávání 2011
(katedra psychologie FF UK)

 Dva dny s didaktikou matematiky 2011
 Čtením a psaním ke kritickému myšlení –
základní kurz (o. s. Kritické myšlení, 64 hodin,
akreditováno MŠMT, č. 28 002/2006-25-565)
 Zadavatelé a nová maturita (11 hodin,
akreditováno MŠMT, č. 14131/2009-25-323)
 Godnotitel ústní zkoušky z českého jazyka
a literatury (16 hodin, č. osvědčení ZH016816)
 9th World ORT Hatter Technology Seminar –
Learning the Business of Technology (31 hodin)
 Půlroční stipendium v rámci Národného
štipendjného programu SR – bádání ve
slovenských archivech k dizertaci.
 5 učitelů Lauderových škol se zúčastnilo
školení v Centru vizuální historie Malach.
 Seminář pro francouzštináře – Jeu d’enfants –
nakladatelství CLE – francouzský lektor
Speciální pedagogika a psychologie
 Seminář (skupina, její vývoj, v čem je školní
třída speciﬁckou skupinou, práce se skupinou –
vytvoření pravidla pro práci se skupinou, tvorba
pravidel, jejich dodržování, techniky práce
ve skupině – využití v prevenci)
 Dr. Stárka – Systém školských zařízení
 Syndrom vyhoření (Dr. Pohlová)

 Zkušenosti s fungováním ústavní a ochranné
výchovy (Mgr. Smolka)
 Dr. Klégrová – Význam volby povolání
v primární prevenci
 MUDr. Smidtová – Psychofarmaka a jejich užití
u dětí
 Pedagogická a právní poradna – právní
předpisy (JUDr. Karel Kašpar)
 Současné pojetí primární prevence u nás
(PhDr. Václava Masáková)
 Primární prevence v komunitě, ústavní
výchově, ve škole (Mgr. Lenka Vatrtová)
 Zásady komunikace (PhDr. Václava Masáková)
 Historie a současné pojetí primární prevence
ve světě (Bc. Jurysková)
 Školní poradenské pracoviště – Mgr. Lenka
Skácelová
 Struktura preventivního programu školy
(Mgr. Jan Žufníček)
 Adaptační pobyt – Zásady tvorby
programu pro vznikající třídní kolektivy
(PaedDr., Mgr. Dagmar Borovičková
a PhDr. Alžběta Michalová)
 Životní styly rodin (PhDr. Frouzová)
 Řešení školních situací z pohledu práva
(JUDr. Karel Kašpar)

Doktorandské studium u tří učitelů
Účast na konferencích
 Konference Škola jako místo k setkávání 2011
(katedra psychologie FF UK)
 České, slovenské a československé dějiny
20. století VI., Hradec Králové

Aktivity školy a prezentace
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na veřejnosti

1. Výchovné a kariérní poradenství

Ve škole působí psycholog a speciální pedagog, který
rovněž vykonává funkci výchovného poradce. Studenti gymnázia i žáci 9. tříd na požádání procházejí
testy, po jejichž vyhodnocení se dozvědí, jaký typ
školy považují tito odborní pracovníci pro ně za
nejvhodnější.
2. Prevence sociálně patologických jevů

V rámci prevence sociálně patologických jevů škola
loni spolupracovala s pedagogicko-psychologickou
poradnou Prahy 2 a pořádala dva kursy pro primu
a první ročník gymnázia.
Sekunda odjela v dubnu na třídenní teambuildingový kurs.
3. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy,

sportovní kurzy
Žáci I. stupně ZŠ strávili na jaře 6 dní na škole v přírodě.
Kurz Krajina
Podle ŠVP osmiletého gymnázia je v kvintě (resp.
prvním ročníku 4G) součástí bloku předmětů geograﬁe, biologie, fyziky a chemie kurz Krajina I. Cílem exkurze Krajina je provázat teoretické znalosti

s praktickými poznatky. V tomto školním roce studenti 1. a 2. ročníku vyjížděli na různá místa v Praze
a okolí.
16.–18. 5. – Projekt Krajina pro studenty 1. a 2. G.
Studenti se seznamovali s přirozenými a člověkem
aktivně využívanými ekosystémy Českého krasu. Navštívili Koněpruské jeskyně s odborným výkladem
ředitele Koněpruských jeskyní A. Komaška o krasových jevech a následně i o těžbě vápence v těsném
sousedství jeskyní. Dále v rámci ŠVP byly uskutečněny exkurze do ZOO Praha se zaměřením na probírané skupiny obratlovců a do Botanické zahrady UK
s odborným vedením dendroložky dr. A. Skalické se
zaměřením na hospodářské a okrasné rostliny.
4. Úspěchy studentů

 V listopadu 2010 na Concours International de Piano Simone Delbert-Fevrier žák 3. třídy Jiří Stivín
zvítězil v kategorii Jeunes talents 2010 „Mladý
talent 2010“. Soutěž pořádala agentura Piano ad
libitum na konzervatoři v Nice.
 Publikační činnost studentů: Večeřová, A., Lankašová: R. Florence Nightingale – žena, ošetřovatelka, matematička. V odborném a vědeckém časopise pro zdravotně sociální otázky. V časopise

vydávaném Jihočeskou univerzitou v ČB vyšel
článek, který je vyústěním půlroční práce studentek Lauderových škol v rámci projektu Romantismus. Studentky představují Florence Nightingale
nejen jako významnou postavu ošetřovatelství,
ale jako ženu, která se dokázala vymanit ze stereotypu své doby a jako jednu z klíčových postav
rozvoje zdravotnické statistiky a graﬁckého zpracování dat.
Článek je recenzovaný a byl redakční radou časopisu Kontakt vybrán jako hlavní článek prvního
čísla nového ročníku (více o časopisu Kontakt:
http://www. zsf. jcu. cz/struktura/utvary/edicni-oddeleni/periodika/kontakt).
5. Celoškolní projekty a celoroční seminární práce

16. 11. Den nesvobody
 Studenti nižšího gymnázia a 8. třídy navštívili
Památník Vojna u Příbrami. Nejdříve zhlédli
dokumentární ﬁlm Rudé temno – ﬁlm ukazující
počátky komunismu v Čechách a procesy s nepřáteli režimu. Pak si prohlédli s průvodcem
skanzen, který vyrostl na místě bývalého lágru.
Odpoledne pak byli v Muzeu třetího odboje v Příbrami, kde vyslechli vyprávění bývalého vězně
na dole Vojna pana Zahrádky.

Studenti vyššího gymnázia zhlédli dokumentární
ﬁlm o skupině Plastic People of Univers, který
byl následován dvěma úryvky (v celkové délce
20 minut) z propagandistického seriálu 30 případů majora Zemana – díl Mimikry, který měl
ukázat tuto skupinu jako narkomany a lidi bez
jakéhokoli svědomí.
Následovala přednáška docenta Zdeňka Pince
o stavu kultury a vzdělání v ČSSR v době normalizace, o undergroundové kultuře a bytových
seminářích. Po přednášce měli studenti řadu dotazů. Pak dostali dobové texty (z archivu bývalé
StB, propagandistické materiály apod. ) a měli
v nich najít hlavní téma a výběr použitých prostředků. Závěrečný výstup: vypracování propagandistického textu na jakýkoli – i současný – jev
(domácí příprava)
 V rámci výuky proběhl celoškolní půlroční projekt Život ve světě romantismu. Nabídka prací na
téma Život v romantismu byla skutečně pestrá:
od ﬁlmu (Mácha viděný a slyšený) a divadelního
představení (Mácha dramatický) přes tvorbu
průvodce Máchovým krajem, k němuž vznikla
brožura a mapa (vše samozřejmě práce studentů),
až k pojednání o ženách vědy v období romantismu (Dámám vstup zakázán), kde jsme poznali

např. Florence Nightingalovou jako zakladatelku
lékařské statistiky. V rámci projektu jsme poznali
život v ghettu a navštívil nás Frankenstein. Děti
I. stupně osvědčily svou kreativitu a radost ze
hry.
Učitelka I. stupně se s dětmi zapojila do volnočasového projektu Mozaika
 Hlavní myšlenkou projektu Mozaika je zapojení
dětí do zajímavých volnočasových aktivit, které
budou probíhat formou zájmové činnosti s kreativním a edukativním charakterem.
Cílem projektu je podpořit děti v rozvoji všech
aspektů osobnosti. Projekt slouží zároveň jako
primární prevence proti šikaně, zlepšuje celkovou atmosféru mezi dětmi jednotlivých ročníků
a posiluje přátelské a interpersonální vztahy
mezi nimi.
V průběhu několika tematicky zaměřených celků
měly děti možnost poznat různé umělecké a společenské obory a v jednotlivých dílnách uplatnit
svou fantazii a kreativitu.
V tematickém cyklu výtvarné umění například
děti navštívily galerii moderního umění Dox, ale
i ateliéry některých z našich uznávaných umělců.
Seznámily se s různými výtvarnými technikami

a směry, dále s fotograﬁí atd. Na konci školního
roku proběhla veřejná výstava a dražba děl
vzniklých během jednotlivých „dílen“. Získaná
ﬁnanční částka byla určena jako sponzorský dar
pro děti z rodin ohrožených závislostí na návykových látkách.
 20. 6. zakončení půlročního projektu Dny Tanachu prezentací pro rodiče
 V červnu studenti obhajovali jako každý rok seminární práce, na nichž pracovali po celý školní
rok.
6. Oslava svátků

Roš hašana
 Studenti nižšího gymnázia hráli hru. Zloději
Tohu a Vohu ukradli židovský rok. Pokud děti
chtějí, aby rok vrátili, musí jim přinést 5 předmětů, které mají mudrcové. Předměty získají tak,
že splní dané úkoly na 5 stanovištích.
Děti byly rozděleny do pěti skupin soutěžících
a musely projít všemi stanovišti, aby získaly kýžený předmět:
Evino granátové jablko, jablko s kouzelným
medem, čarovný šofar, váhy spravedlnosti, nový
měsíc Tišri.

Děti nakonec přinesly všechny věci zlodějům a ti
jim vrátili židovský rok. Při hře pomáhali studenti
vyššího gymnázia v roli mudrců a zlodějů.
Ostatní studenti vyššího gymnázia tvořili ve výtvarné učebně židovský kalendář – každá dvojice
či trojice jeden měsíc a ty pak prezentovali.
 Jom kipur: řada studentů i učitelů jej trávila v synagoze
 Sukot
22. 9. – místo dopoledního vyučování projekt:
ZŠ – živé obrazy na téma
Gymnázium – volba prezidenta země – jako kandidáti byli: Abraham, Jicchak, Jakov, Josef, Moše,
Aron a král David.
Studenti vytvořili volební plakáty, slogany, projevy a odpovídali na tiskové konferenci. Pak
proběhla volba (jen pro zajímavost – zvolen by
byl Josef)
 Chanuka
V rámci chanuky proběhlo ve škole několik akcí:
1. V době chanuky se každé ráno zapalovaly svíčky
na školní chanukii. Při té příležitosti se shromáždila celá škola, každý den zapalovali zástupci

2.
–

–

3.

4.
5.
6.
7.

jiného stupně vzdělávání, studenti hráli chanukové písně.
6. 12. byl chanuce věnován celý projektový den.
Žáci I. stupně pojali projekt soutěžně: vytvořili
znalostní kvíz, hráli netradiční domino, malovali
plakát a nakonec v tělocvičně uspořádali makabiádu.
Žáci II. stupně a gymnázia měli v rámci projektu
základní téma světlo. Dle svého zájmu se rozdělili do následujících dílen: Literární dílna (vznik
povídky), fotograﬁcká dílna (černobílé fotograﬁe
světlo a stín), chemická dílna (hoření různých látek), keramická dílna (tvorba chanukií). Poslední
dílna vznikla v rámci spolupráce s English International School of Prague. Jejich studenti vytvořili společnou dílnu s našimi studenty a představili význam světla v různých kulturách.
Mateřská školka uspořádala 6. 12. odpoledne
chanukové přestavení, mezi děti přišel pan rabín
Sidon, který si s nimi o chanuce povídal a věnoval jim dárek.
7. 12. v MŠ chanuková besídka pro rodiče
8. 12. společná chanuková dílna matek žáků I. stupně
8. 12. MŠ předvedla své chanukové představení
pro seniory v Hagiboru
9. 12. chanuková besídka s rodiči 5. třídy ZŠ

 Tu Bišvat
V úterý 18. 1. proběhla odpoledne oslava svátku
Tu biŠvat společně s rodiči a přáteli školky Gan
Jehuda. Děti z obou tříd postupně představily
všech sedm druhů rostlin, kterými je oslavována
země izraelská. V rámci divadelního představení
se „přely“, který z nich je nejdůležitější. Nakonec
se ukázalo, že všechny jsou důležité. Oslava byla
zakončena společným tanečkem Erec zavat chalav.
Při této příležitosti jsme se rozloučili s Janou
Batchevou Kollerovou, učitelkou mateřské
školky, která se věnovala židovské výchově. Paní
Kollerová se vrací do Izraele. Současně jsme přivítali Širu Šalom, která přijela z Izraele, aby paní
Kollerovou nahradila.
1. stupeň LŠ oslavil svátek Tu Bišvat ve čtvrtek
20. 1. dopoledne. Nejprve si děti s třídními učitelkami nastudovaly různé informace o všech sedmi
druzích rostlin (pšenice, ječmen, hroznové víno,
fíky, granátové jablko, olivy, datle). Poté se sešly
všechny děti prvního stupně najednou a společnou oslavu zahájily několika písněmi z programu
TAL AM. Pak byly rozlosovány do sedmi skupin –
podle druhů plodin. Soutěž spočívala nejprve
v odhadování správných odpovědí a následném

bodování. Děti pracovaly s nadšením a soutěživostí jim vlastní. V tajence vyšel citát ze Žalmů
92: „Spravedlivý jako datlová palma rozkvete,
jako libanonský cedr vyroste.“ Text Žalmu je také
zhudebněn a spolu s dětmi jsme tubišvatovou
oslavu zakončili izraelským tanečkem.
Studenti gymnázia vyslechli přednášku prezidenta české pobočky KKL JUDr. Michala Pacovského na téma: KKL – minulost a dnešek. Při této
příležitosti byly předány již tradičně vybírané peníze na Český les v Izraeli, ale i peníze ze sbírky,
kterou LŠ vyhlásily mezi žáky, rodiči a pedagogy
na obnovu lesů v Izraeli po rozsáhlých lesních
požárech počátkem prosince 2010.
 Den památky holocaustu
Týden před výročním dnem 20. 1. se studenti
vyššího gymnázia zúčastnili premiéry ﬁlmu Matěje Mináče Nickyho rodina. Film je věnovaný
příběhu sira Nicolase Wintona a dětí, které zachránil.
27. 1. se devět studentů vyššího gymnázia zúčastnilo slavnostního shromáždění u příležitosti
Dne památky obětí holocaustu a předcházení
zločinům proti lidskosti v Senátu Parlamentu
ČR. Jeden ze studentů pronesl při této příležitosti

krátký projev, který byl kolektivním dílem celé
skupiny.
Vystoupení studentů bylo po všech stránkách
vysoce oceněno. Protokolářka Senátu s uznáním konstatovala, že studenti svým vystoupením
a chováním skvěle reprezentovali školu a dokázali, že jsou připraveni převzít své dospělé role.
 Mezinárodní den památky obětí holocaustu
a předcházení zločinů proti lidskosti
3G se zúčastnila slavnostního setkání s přeživšími šoa a nejvyššími představiteli státu v Senátu
ČR u příležitosti Mezinárodního dne holocaustu
 Purim
15. 3. Purimová party MŠ
18. 3. Purimová dílna s rodiči ve druhé třídě
19. 3. studenti vyššího gymnázia pomáhali s organizací purimových oslav na ŽOP
17. 3. děti z družiny předaly mišloach manot
seniorům na Hagiboru
21. 3. purimové oslavy ve škole:
– společná snídaně
– promenáda v maskách
– aukce
– koncert souboru ze židovské školy v Osnabrucku.

 Pesach:
13. 4. ZŠ Výtvarná dílna připravená rodiči – Pesachová hagada
14. 4. proběhl ve školní jídelně seder pro 3.–5.
třídu
15. 4. proběhl ve školní jídelně seder pro 1.–2.
třídu
15. 4. proběhl pesachový projekt na gymnáziu.
Byly otevřeny tři dílny:
– pesachové noviny – vznikly dva konkurenční bulvární deníky „Kruté ráno“ a „Rána“, kde studenti
velmi vtipně zpracovali pesachové téma. V dílně
se žáci seznámili s vydavatelským procesem,
uvnitř týmů si rozdělili role a vyjasnili hierarchii a odpovědnosti za jednotlivé fáze procesu.
V rámci projektového dne vznikly dvoje noviny
plné apokryfů pesachových příběhů i zcela původních článků a rubrik, žáci si navíc vyzkoušeli
i roli kamelotů, když noviny měli za úkol co nejlépe prezentovat svým spolužákům.
– sefardský pesach – beseda se sefardským Židem
na téma rozdíly ve slavení pesachu,
– výtvarná dílna – studenti velmi vtipně zobrazili
kresbou, malbou i modelováním pesachové události.

 Jom ha šoa
Na Jom ha-šoa – 2. května – připravila škola
ve spolupráci s Nadačním fondem obětem holocaustu projektové dopoledne pro studenty
nižšího gymnázia a 8. třídy. Cílem tohoto vzdělávacího bloku bylo přiblížit dětem otázku holocaustu na příbězích lidí, kteří žili během šoa
v bezprostřední blízkosti jejich školy, tedy na
Vinohradech v okolí náměstí Míru. Během dopoledne studenti pracovali s příběhy v interaktivních dílnách ve třídě a později na Vinohradech
prošli některá místa, na kterých před válkou žily
židovské rodiny. Na těchto místech si prohlédli
pamětní dlažební kostky, které zde byly umístěny
v rámci projektu Stolpersteine.
 Jom haacmaut
Žáci prvního stupně se zúčastnili dvouhodinového projektu. První, druhá a třetí třída diskutovaly nad obrázky různých obyvatel Izraele, vyráběly vlajku a znak a zpívaly Hatikvu a další písně
o Izraeli. Čtvrtá a pátá třída si povídaly o Izraeli
a dělaly plakáty – reklamu na místa v Izraeli.
Studenti vyššího gymnázia vyslechli přednášku
Shahara Shelefa na téma: Izraelská kultura.

 Lag baomer:
Odpoledne proběhla oslava Lag Baomer a Dne
Izraele. Pro děti byl od 14 hod. připraven hodinový program, ve kterém vystřídaly čtyři stanoviště. Na jednom doplňovaly místa do slepé mapy
Izraele, na druhém byl kvíz s izraelskou tematikou a na dalších dvou se naučily izraelskou píseň
a taneček. Nakonec se všichni sešli v tělocvičně,
zatančili a zazpívali. Od 15 hod. začalo grilování
a volná zábava. K tanci a poslechu hrála skupina
Trombenik.
 Šavuot
V MŠ proběhla oslava Šavuot formou party, děti
tradičně zahrály divadlo, zatancovaly si s učiteli
i rodiči a potom si pochutnávaly na připravených dobrotách. V rámci oslav jsme se rozloučili
s předškoláky a přáli jim hodně radosti a úspěchů v 1. třídě.
Na ZŠ a gymnáziu proběhl odpolední projektový
den, vztahující se k významu svátku Šavuot
 24. 2. 2011 proběhl slavnostní ples, na němž byli
stužkováni budoucí maturanti a imatrikulováni
primáni a studenti 1. ročníku gymnázia. Slavnostního večera se účastnil předseda ŽOP p. Bányai,

zástupce Lauderovy nadace p. dr. Pavlát a vrchní
pražský a zemský rabín r. Sidon. Všichni zmíněni
pronesli ke studentům krátký projev. Ples navštívil také zástupce izraelského vyslanectví.
7. Mimořádné akce

 7. 11. Světový den židovského studia (The Global
Day of Jewish) Lauderovy školy se připojily ke
Světovému dni židovského studia (The Global
Day of Jewish Learning). Akce se konala ve spolupráci s JDC zastoupenou panem Jechielem Bar
Chajimem, NFOH a občanským sdružením Chinuch. Program začal v 9:00 přednáškou rabína
Efraima Sidona na téma: „Se srdcem v dlaních –
Choni Hamaagal a jeho potomci“. Následovala
přednáška rabína Menachema HaKohena na
téma: „Nebeský a pozemský Jeruzalém – vztah
mezi svatým a světským životem“. Po obědě ve
školní jídelně vystoupil rabín Michael Dushinský s přednáškou na téma: „Talmud“. Souběžně
probíhal program pro děti, který se alespoň částečně také dotkl centrálního tématu dne, kterým
byl masechet Taanit. Děti kromě nedělní školy
hrály bojovku se židovskou tematikou. Akce se
zúčastnilo cca 40 dospělých a 20 dětí, ohlasy jsou
pozitivní.

 10. 11. Den otevřeného vyučování, který byl současně dnem otevřených dveří. Učitelé v předstihu
zveřejnili na webu zkrácené přípravy na hodiny,
které měli 10. 11. vyučovat. Široké veřejnosti
jsme nabídli možnost zúčastnit se vyučování.
Akce měla velký ohlas, kromě studentů FF UK,
obor pedagogika, přišlo asi 60 lidí – rodičů stávajících studentů i zájemci o studium na LŠ.
 LŠ vyhlásily sbírku mezi žáky, rodiči a pedagogy
na obnovu lesů v Izraeli po rozsáhlých lesních
požárech počátkem prosince 2010.
8. Návštěvy ve škole

 13. 9. ráno ve škole proběhl koncert skupiny Hevreh
Ensamble a beseda s kapelou (vše v angličtině)
 14.–20. 10. 2010 – Carol Kursch, the Executive
Director from the Tucson Jewish Foundation,
navštívil Prahu s rodinoou a přáteli. Navštívili
nejdůležitější židovské památky šabatový večer
strávili v synagoze a po bohoslužbě se zúčastnili šabatové večeře na Židovské obci v Praze.
V úterý 19. 10. 2010 se setkali s paní Lucií Hall,
učitelkou LŠ a zástupkyní World ORT, s níž diskutovali o škole.
 29. 10 navštívili školu studenti a pedagogové
z Lauderových škol z Bukurešti. Návštěvu

provedla školou a všechny otázky zodpověděla
zástupkyně pro židovskou výchovu paní Veronika Dubová, poté se na hodinu sešli s našimi
studenty odpovídajícího věku (15–17 let), s nimiž
velmi rychle nalezli společnou řeč.
 22. 11. navštívil školu pan David Levy z izraelského ministerstva zahraničí doprovázený zástupcem velvyslance Izraelského velvyslanectví
v Praze panem Shaharem Shelefem. Návštěvu
provedla školou a všechny otázky zodpověděla
zástupkyně pro židovskou výchovu paní Veronika Dubová, poté se sešli s ředitelkou školy
k diskusi o fungování školy a studentech, kteří
mají o školu zájem.
 20.–22. 12. školu navštívil pan David Stoleru, zástupce Alliance Universelle Israélite. Projektem
Alliance je vytvořit síť vzájemně spolupracujících
škol v Evropě. Pan Stoleru představil záměry Alliance, jednal s vedením školy, s učiteli židovské
výchovy, postupně se studenty všech stupňů
vzdělávání (I. stupeň, nižší gymnázium, vyšší
gymnázium) a účastnil se několika vyučovacích
hodin. V rámci své návštěvy jednal i s vedením
ŽOP a dr. Pavlátem, zástupcem pro Lauderovu
nadaci v ČR. Dohodnuta a připravena byla
i schůzku s Radou Lauderových škol, bohužel

pro zaneprázdněnost členů Rady se neuskutečnila.
 21. 1. 2011 navštívila školku paní Dawn Tankersley, která je hlavní metodičkou a konzultantkou
mezinárodní organizace ISSA (International Step
by Step Association) a podílí se od počátku na
programu Začít spolu, který využíváme v MŠ
a ZŠ a na jeho implementaci v zemích střední
a východní Evropy. V současné době realizuje
výzkum v 18 zemích Evropy, který monitoruje
kvalitu tohoto programu v mezinárodním měřítku.
ISSA je nevládní členská organizace, která byla
založena s cílem podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do
vzdělávání dětí v období předškolního a mladšího školního věku (3–11 let). Sjednocuje 27
organizací ve stejném počtu zemí.
 1. a 7. 3. Studenti PedF UK – náslechy na I. stupni
 6. 4., přijelo cca 50 gymnaziálních studentů a 8
učitelů z Řecka. Studenti si prohlédli školu. Následně se zúčastnili soutěže – kvízu v tělocvičně
a studenti z Řecka naučili naše studenty řecký
lidový tanec, pak se rozdělili podle úrovně znalostí do skupin angličtiny a zúčastnili se výuky
angličtiny. Nakonec poobědvali ve školní jídelně.

Studenti i učitelé oceňovali vybavení školy, které
by většina řeckých škol mohla závidět.
 23. 3. navštívil školu zástupce izraelského velvyslanectví Shahar Shelef, který měl pro studenty
vyššího gymnázia přednášku na téma Věda
a technologie v Izraeli.
 29. 5. – 3. 6. přijela návštěva 7 studentů a 1 pedagoga z židovské střední školy v Barceloně.
V pondělí se zúčastnili výuky, následně navštívili
pražské židovské památky. Studenti byli ubytování v rodinách studentů LŠ.
9. Veřejná vystoupení žáků

 V září vystoupily děti z Lauderových škol v libeňské synagoze na vernisáži výtvarné skupiny
Noce, která svými výstavami podporuje a získává
peníze pro opravu synagogy v Nové Cerekvi. Žáci
Lauderových škol zde zahráli představení o východu Židů z Egypta. Celé představení uvedli
v hebrejštině.
 Výstupy z projektu Stvoření světa otevřela mateřská škola 18. 11. na Hagiboru vernisáž výstavy
vlastních obrázků z projektu Stvoření světa a Archa Noemova. Výstava je umístěna v prostorách
sálu. Výstavu otevřely samy děti s učitelkami
krátkým programem.

 25. 11. byla v prostorách školy otevřena výstava
Historie budovy Lauderových škol. Výstava je
výsledek dvouletého skutečně badatelského úsilí
studentky Kateřiny Steinové, která se historií této
budovy zabývá ve své celoroční seminární práci
již druhým rokem.
 16. 12. děti ze školního pěveckého sboru vedeného H. Diveckou a děti z MŠ Gan Jehuda vystoupily na Chanuce pro seniory v DSP Hagibor. Děti
z MŠ zde také seniorům předaly dárky v podobě
svíček, které školní družina ozdobila barvami zakoupenými z cedakového miniprojektu židovské
školy v Bostonu.
 7. 4. – vystoupení 3 ZŠ na sněmu Terezínské iniciativy
 Akce přírodovědného kroužku Chmeláci – dokončení projektu Ekostopa, vypočítání ekostopy
LŠ – ve srovnání s ostatními školami LŠ vyšly
velmi dobře – v zatěžování životního prostředí
jsme pod průměrem, studenti ale vidí další rezervy ve spotřebě elektřiny, vody a také v plýtvání
s jídlem. Kroužek udělal nástěnku a prezentaci
na PC, která je s naším svolením prezentována
na pražské konferenci k projektu 26. 4. Koordinátorka projektu B. Svobodová nám zaslala
poděkování a pochvalu.

 29. 4. vystoupení primy na 12. veletrhu neziskových organizací NGO Market/studenti vystoupili
ve svém volném čase v pátek v15:45.
10. Soutěže

Žáci z matematického semináře 4 G se účastnili dílny
z historie matematiky na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky, aktivně se spolu s ostatními
účastníky dílny zapojovali do aktivit, kde si procvičili
historické početní metody a seznámili se s matematickou notací jiných kultur.
Dvojí úspěch: V krajském kole Středoškolské odborné činnosti získala studentka 4. ročníku gymnázia Kateřina Steinová 1. místo v oboru historie prací
na téma Budova Lauderových škol a Sarah Dubná ze
3. ročníku gymnázia 2. místo v oboru zemědělství
potravinářství, lesní a vodní hospodářství za práci
o vlastním originálním výzkumu a vývoji leků proti
včelímu moru. Obě studentky postoupily do celostátního kola.
11. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické

osoby do mezinárodních programů
27.–28. 2. ředitelka školy K. Dejmalová a zástupkyně
ředitelky pro židovskou výchovu odjely do Barcelony na setkání organizované Alliance Universelle

Israélite, která se pokouší vytvořit v Evropě síť spolupracujících škol. Setkání bylo připravováno panem
Davidem Stoleru, který byl v Praze 20.–22. 12. 2010
a jednal s učiteli i studenty LŠ, zástupcem nadace
LŠ a představiteli ŽOP. LŠ se po jednání v Barceloně
ve dnech 27.–28. 2. připojily k programu Alliance
Universelle Israélite a budou spolupracovat na vytvoření sítě židovských škol v Evropě, které si budou vyměňovat zkušenosti a spolupracovat na společných
projektech.
Jako jeden z výsledků jednání židovských škol v Barceloně se Lauderovy školy při ŽOP dohodly s židovskou školou v Istanbulu (jedinou židovskou školou
v muslimském světě) na spolupráci na projektu Stát
a země Izrael.
12. Rekonstrukce školy

Při zahájení školního roku 1. 9. 2010 jsme otevřeli
druhou třídu mateřské školy a představili školu po
rekonstrukci – nové třídy s multimediálním vybavením všech tříd gymnázia.
V červenci a srpnu 2011 proběhla další fáze rekonstrukce školy, která měla snížit vlhnutí přízemí.
14. 6. navštívil školu ředitel JDC pro Pan European
Programs pan Mario Izcovich. Prohlédl si školu a zajímal se o možnosti spolupráce.
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Základní údaje o hospodaření v období 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011
Výnosy hlavní činnosti

v tisících Kč (zaokrouhleno)
1. 9. 2010 – 31. 12. 2010 1. 1. 2011 – 31. 8. 2011

Školní rok celkem

PŘÍJMY
dary od ŽOP

* 3 500,0

6 741,9
358,1

358,1

1 263,0

5 627,8

7 090,8

380,9

569,2

950,1

příspěvek Lauderovy nadace
dotace státního rozpočtu
tržby jídelna
příspěvek rodičů nadstandard

10 241,9

59,0

118,8

177,8

355,5

561,7

917,2

příjmy družina + kroužky

84,6

105,1

189,7

Ulpan – příspěvek na provoz školy

23,0

63,2

86,2

MŠ školné

sponzorské dary a ostatní příjmy
CELKEM

48,8

140,1

188,9

5 914,8

14 285,9

20 200,7

4 512,0

10 314,0

14 826,0

282,0

314,4

596,4

66,6

65,8

132,4

NÁKLADY
NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
osobní (mzdy, zdrav. + sociální poj., školení)
PROVOZNÍ
výuka (učebnice, knihovna, kursy, ŠP)
kancelář a materiál
technické vybavení

349,8

308,2

658,0

jídelna

510,4

823,9

1 334,3

Výnosy hlavní činnosti

v tisících Kč (zaokrouhleno)
1. 9. 2010 – 31. 12. 2010 1. 1. 2011 – 31. 8. 2011

Školní rok celkem

služby

338,0

684,7

1 022,7

náklady na budovu

929,4

962,3

1 891,7

nábytek
CELKEM

21,8

9,7

31,5

7 010,0

13 483,0

20 493,0

* vč. Lauderovy nadace

Rozdíl 293 tisíc Kč mezi příjmy a náklady vzniká pouze opticky – ﬁskální rok a školní rok nejsou v souladu, dotace
státního rozpočtu chodí čtvrtletně, nicméně výdaje narůstají před příchodem dotace.
Kateřina Dejmalová, v. r.
ředitelka školy
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Příloha č. 1
Učební plány

Vlastní učební plán ZŠ
PŘEDMĚT

1.

2.

Český jazyk a literatura

8

8

Anglický jazyk

3.

4.

5.

8

7

7

4

3

3

3

3

Hebrejský jazyk
Prvouka

3
2

2

2

Vlastivěda

1

2

2

1

Židovská výchova

2

Přírodověda
Matematika

4

4

4

5

5

Integrovaná Žv, Rv a On

4

4

4

4

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Hudební výchova
Integrovaná Vv a Pč

8.

5

2
1

1

2

1

1

1

1

Dějepis

2

Přírodopis

1

Fyzika

2

Chemie

2

Zeměpis

1

Občanská výchova

1

Židovská výchova a hebrejština

4

4

4

21

22

24

Informatika a komunikační technologie
CELKEM TÝDNĚ HODIN

1
25

26

32

Učební plán gymnázia
PŘEDMĚT

10

20

1.G

2.G

3.G

4.G

Český jazyk a literatura

4

4

3

2

3

3

Anglický jazyk

3

3

2. cizí jazyk (Fj, Nj)
Hebrejský jazyk

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Základy spol. věd
Židovská studia
Žid. a kul. výchovy

2

2

Dějepis

2

2

3

2

Geograﬁe

2

1

2

3

Matematika

4

4

3

3

3

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

Fyzika

1

2

Zeměpis

2

Chemie
Biologie/geologie

2

Občanská výchova
Informatika, výp. technika

2

2
2

2

3

2

2
2

Hudební výchova

1

1

Výtvarná výchova

2

2

Volitelný předmět 2

2
2

1
1

Estetická výchova

Volitelný předmět 1

2
3

2

2

2
2

PŘEDMĚT

10

20

1.G

2.G

3.G

4.G

Volitelný předmět 3

2

Volitelný předmět 4

2

Volitelný předmět 5

2

Volitelný předmět 6
CELKEM TÝDNĚ HODIN
Poznámka:
1–4.G = čtyřleté gymnázium
10, 20 = osmileté gymnázium

1
29

29

35

35

33

33

