VÝROČNÍ ZPRÁVA
Lauderovy mateřské školy, základní školy
a gymnázia při Židovské obci v Praze
za školní rok 2014/2015
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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. 2015:
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

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 120 žáků
(změna s platností od 1. 9. 2015)
c) střední škola – gymnázium osmileté – cílová
kapacita 163 žáků
d) střední škola – gymnázium čtyřleté – dobíhající
(kapacita 100 žáků)

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele:

ředitelka: Petr Karas (od 1. 9. 2014)
e-mail: petr.karas@lauder.cz
statutární zástupce ředitele školy: Lucie Hall
e-mail: lucie.hall@lauder.cz
škola

kód

Mateřská škola

5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy

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

název oboru /
vzdělávacího programu
Le chajim smechim

cílová kapacita oboru /
programu

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

40

Základní škola

79-01-C/01

Le chajim tovim

120

Gymnázium osmileté

79-41-K/81

Le chajim maskilim A

163

Gymnázium čtyřleté

79-41-K/41

Le chajim maskilim B

100

dobíhající

6. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských

služeb:
— 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 (pro MŠ), venkovním školním hřištěm, venkovním hřištěm MŠ, tělocvičnou,
moderní počítačovou pracovnou, moderní laboratoří
pro přírodovědné předměty, knihovnou, školním
klubem.
Žáci mohou čas mezi vyučováním (volné hodiny
gymnazistů) i po vyučování trávit ve školní knihovně
nebo v počítačové pracovně.
Ve škole je 71 počítačů, z toho 20 je k dispozici žákům přímo, dalších 17 využívají žáci s pedagogy při
výuce. Celé gymnázium je vybaveno interaktivními
tabulemi nebo dataprojektory, na 1. stupni jsou dvě
interaktivní tabule a dva dataprojektory s plátny

a notebooky. MŠ si dle potřeby vypůjčuje přenosný
dataprojektor.
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,
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 na
částečný úvazek izraelská učitelka – rodilá mluvčí
hebrejštiny.

Mimo povinné a povinně volitelné předměty jsou
žákům základní školy nabízeny nepovinné kroužky
(sportovní, výtvarné, jazykové), pro studenty gymnázia nepovinné předměty.
Pro děti na 1. stupni funguje družina (7.30–8.30;
12.10–17.00 hod.) s kapacitou 65 žáků.
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 všeobecného
přehledu.

10. Školská rada

Martina Franklová (MŠ)
Veronika Büchler (ZŠ)
Michal Kvasnička (G)
Nikola Šafránková (MŠ)
Radka Sobolová (ZŠ)
Irena Poláková (G)
David Kostka (ŽOP)
Petr Kučera (ŽOP)
Věra Semerádová (ŽOP)
11. Rada školy

Radan Salomonovič, předseda Rady školské
právnické osoby LŠ
Martin Gross (do V/2015)
Michael Kaderka (do I/2015)
Marta Malá
Leo Pavlát
Eva Feuerstein
Marian Ziss (do V/2015)
Kateřina Dejmalová (od I/2015)
Michal Frankl (od V/2015)
Hana Králová (od V/2015)

2

Pracovníci školské
právnické osoby

1. Pedagogičtí pracovníci

a) Počty osob (dle zahajovacích výkazů)
škola
(MŠ,
ZŠ, G)

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

celkem

4

4

47

32,5

ostatní ped. prac.
pedagogičtí
fyzické osoby
pracovníci
celkem (vychovatelé, přepočtení na plně
psycholog,
zaměstnané celkem
spec. pedagog)
4

2,9

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

počet pedagogických pracovníků
kvaliﬁkovaných

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

46

90,2 %

5

9,8 %

nekvaliﬁkovaných

c) Jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků (MŠ, ZŠ, G)

z toho

celkem (fyzické osoby)

přepočtení na plně zaměstnané

15

9,8

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

10

5,8

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

1

0,5

rodilí mluvčí

4

3,5

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

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

10

9,1
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Údaje o žácích
a výsledcích vzdělávání

1. Počty tříd / studijních skupin

3. Výsledky maturitních zkoušek

a počty žáků
počet žáků, kteří konali zkoušku

11

denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů)

— z toho konali zkoušku opakovaně

1

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

1

škola

počet žáků, kteří byli
hodnoceni:

prospěl s vyznamenáním

6

prospěl

4

neprospěl

12

počet tříd/skupin

mateřská škola

počet žáků/studentů

2

38

základní škola

5

84

gymnázium

8

119

2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů

4. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku

2014/2015
škola
z celkového
počtu
žáků:

prospělo
s vyznamenáním
neprospělo
opakovalo ročník

Základní
škola1

Gymnázium

34

29

0

1

a) Mateřská škola

0

0

počet žáků/studentů s uzavřenou
klasiﬁkací do 30. 6.

84

111

počet žáků/studentů s uzavřenou
klasiﬁkací po 30. 6.

0

8

počet přihlášek celkem

16

počet přijatých celkem

12

b) Základní škola
počet přihlášek celkem

39

počet přijatých celkem

23

počet odkladů povinné školní docházky
počet žáků, kteří nastoupili

1
2

1
20

Na ZŠ se na 1. stupni hodnotí slovně, od 3. třídy i známkami. Do 2. třídy ZŠ uvádíme pouze prospěl/neprospěl, od 3. třídy i prospěl s vyznamenáním.
Student, který nebyl připuštěn k maturitě v řádném termínu, neprospěl u obhajoby maturitní práce z židovských studií. Vzhledem k tomu, že maturitní
zkoušku konal poprvé v podzimním termínu, opravnou zkoušku může konat nejdříve v jarním termínu roku 2016.

c) Gymnázium

přijímací řízení pro školní rok
2015/2016 (denní vzdělávání)

počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího
řízení celkem
počet nepřijatých celkem

5. Ověřování výsledků vzdělávání

V kvartě organizujeme tzv. malé maturity. Zkouška
se skládá z písemného textu z češtiny a matematiky
a z ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a jednoho volitelného předmětu.
Účastníme se celostátních srovnávacích testů pro
5. třídu a pro kvartu (Čj, M, Aj), umisťujeme se většinou v percentilech od 90 nahoru – nejlepší výsledky
ukázali žáci v angličtině.
Zpětnou vazbu poskytuje do jisté míry i společná
část maturitní zkoušky – didaktické testy. Zde se
pravidelně dostáváme do nadprůměru nejen mezi
čtyřletými gymnázii (naše maturitní ročníky budou
až do roku 2016 právě maturanti 4G), ale i celkově
v rámci všech gymnázií i víceletých gymnázií.

doplnění
do kvinty

počet přijatých /
nastoupilo

prima

počet přijatých /
nastoupilo

10

0/0

42

25 / 24

1

—

1

—

10

—

17

—

Úspěšnost ve společné části státní maturity (2014):
Český jazyk a literatura: didaktický test – průměr ČR
74,5 % / 4G gymnázia 84,6 % / LŠ 88,8 %; písemná
práce – ČR 68,3 % / 4G 77,0 % / LŠ 79,6 %
Anglický jazyk: didaktický test – průměr ČR 74,5 % /
4G gymnázia 84,7 % / LŠ 90,8 %; písemná práce – ČR
79,1 % / 4G 88,6 % / LŠ 95,0 %
Neboli v obou státem testovaných předmětech
dosáhla maturitní třída LŠ (2014) výrazně lepších
výsledků, než je průměr maturitních tříd v ČR,
ale i nadprůměrného výsledku v rámci čtyřletých
gymnázií. S ohledem na fakt, že nejsme exkluzivní
školou, nýbrž komunitní, jde o výborný výsledek.
6. Školní vzdělávací programy

Ve škole se učilo podle ŠVP LŠ.

7. Změny a rozšíření výuky

a) „Otevřená škola“: rozběhl se projekt, kdy nabízíme naše odpolední aktivity i dětem z naší cílové
skupiny, které však nestudují na naší škole (z různých příčin), mohou se účastnit všech kroužků.
b) „Odpolední škola“: je určená primárně našim
absolventům, kteří se nedostali na osmileté gymnázium – nabízí výuku hebrejštiny (příp. i Žv) v odpoledních hodinách. Momentálně využívají jen děti
z poslední 5. třídy (2013/2014). Od září budeme
pokračovat i pro současnou 5. třídu – zájem je.
c) Výuka hebrejštiny a židovské výchovy na
1. stupni: V návaznosti na pilotní program se od
3. třídy ukončí program Tal Am a bude se zvlášť
učit hebrejština a zvlášť židovská výchova. Učitelé
LŠ vypracovali podrobný program Žv – převyprávěli
příběhy Tanachu a připravili program výuky, hebrejština se bude učit z izraelských učebnic hebrejštiny
pro cizince. Pilotní program proběhl ve školním roce
2014/15 ve 3. třídě, od školního roku 2015/16 již poběží program v plném rozsahu – 3.–5. třída.
d) Zástupce pro judaismus: Po RD se vrací T. Váňová,
školu opouští dosavadní zástupkyně V. Dubová.
e) 2. stupeň ZŠ: začínáme s přípravou na rozšíření
základní školy o 2. stupeň. V září 2016 se otevře
6. třída. Připravujeme ŠVP, učební plán, od MŠMT
jsme získali povolení na zvýšení kapacity školy.

Kavárny pro rodiče
Kavárny pro rodiče jsou organizovány 3. rokem –
v rámci kaváren seznamujeme rodiče s novými
trendy ve školství, objasňujeme význam a historii
židovských svátků, eventuálně se zabýváme obecně
pedagogicko-psychologickými otázkami. Ve školním
roce 2014/15 proběhly tyto kavárny:
9. 9. Náměty na oslavy Vysokých svátků a svátku
Sukot.
22. 9. Dílny ke svátkům měsíce Tišri – workshop pro
rodiče a děti MŠ a ZŠ.
30. 9. Mimořádná kavárna pro rodiče, kde nový
ředitel školy, Petr Karas, představil koncepci školy.
V letošním roce nastartoval pilotní projekt Odpolední školy, v plánu je také zřízení studentského
klubu. Zvýší prostupnost žáků ZŠ na gymnázium,
jednoznačnou prioritou je posílení charakteru židovské komunitní školy, včetně zřízení 2. stupně ZŠ.
1. 12. „Chanuka nebo Vánoce? Jak řešit prosincové
dilema.“
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Celoživotní vzdělávání
učitelů

Všichni učitelé se účastnili pravidelného školení
judaismu, které organizuje škola.
MŠ
 Podpora logopedické prevence v mateřské škole
 Netradiční výtvarná výchova v mateřské škole
ZŠ
 Typologie MBTI – individualizace výchovy,
výuky a učení žáků
 Mechanchim – seminář pro učitele a lektory
židovských vzdělávacích organizací
 Čtenářský klub jako vytváření společenství
nad knihou
 Současná literatura pro děti a mládež
 Letní škola pro učitele 1. stupně
 Čtenářství a čtenářské dílny
 Dramatická výchova jako metoda
ve výchovných a vzdělávacích činnostech
(pro učitele 1. stupně ZŠ, MŠ a vychovatele)
 Distanční studium učitel I. stupně (PedF UK)
 Předškolní a mimoškolní pedagogika na VOŠ
Evropská

Gymnázium
 Jak vyučovat o holokaustu (Památník Terezín)
 Zdravotník zotavovacích akcí (Český červený
kříž)
 Ješli chalom, Paris (seminář pro učitele
hebrejštiny)
 World ORT Robert and Eileen Sill National
Directors Forum 2015, Paris
 Hatter seminar, London, „STEM Curriculum
2020“
 Program podpory digitalizace škol
 Dvě mouchy jednou ranou – efektivita
ve vyučování a v přípravě na hodiny Nj
 Neurodidaktické přístupy ve výuce Nj
 World ORT Educators’ Forum, London,
„Teaching and Assessment of 21st Century
Skills“
 Letní škola pro učitele – výuka čtenářské
gramotnosti
 Kurz mentoringu pro fakultní učitele z 2. stupně
základních škol a VŠ pedagogy
 Školení Cermatu pro hodnotitele ústní jazykové
zkoušky, obor český jazyk a literatura
 Školení Cermatu pro hodnotitele ústní jazykové
zkoušky, obor anglický jazyk
 Školní maturitní komisař – školení CERMAT

 Trauma holocaustu – práce s rodinami s historií
šoa (Claims konference)
 Limmud International Training – příprava
židovských komunitních studijních aktivit
 Arachim – seminář pro učitele evropských
židovských školek (ECJC)
 Mechanchim – 3. vzdělávací seminář
pro učitele a lektory pořádaný NFOH
a American Joint
Psychologie a speciální pedagogika
 Psychologie a speciální pedagogika
 Školení pro metodiky prevence za účelem grantu
Zdravé město Praha 2015
 Výchova dětí v (křesťanských) rodinách
 Oční vady a školní úspěšnost – pro speciální
pedagogy
 Sppg školní i PPP – modiﬁkace metody čtení
 Typy RCh – dg. kritéria – pro ŠMP
 Dg. nástroje dyskalkulie pro speciální pedagogy
1, 2 a 4
 Domácí příprava dětí na prvním stupni

Učitelé LŠ
 jsou lektory Kritického myšlení, spolupracují na
projektech MŠMT a EU, účastní se odborných
konferencí, publikují v odborných časopisech,
školí a přednášejí zejména v oborech judaismu,
historie, čtenářské gramotnosti aj. a spolupracují
na nových učebních programech.
Školu pravidelně navštěvují studenti učitelských
oborů (PEF UK, MFF UK, FF UK), kteří sledují
vyučování či provádějí svou povinnou praxi.
—————
Jednotlivých kurzů či školení se mnohdy účastnilo
více učitelů školy.

Aktivity školy
5
a prezentace na veřejnosti

1. Výchovné a kariérní poradenství

Ve škole působí psycholog a speciální pedagog,
který rovněž vykonává funkci výchovného poradce.
Studenti gymnázia 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
spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou Prahy 2, dále s Odysseou. Škola pořádala adaptační kurz pro primu a kvintu s prvky prevence na
začátku školního roku. Byl zpracován preventivní
program.
3. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy,

sportovní kurzy
V zimě proběhl zimný výcvikový kurs, kterého
se účastnili žáci 3. a 4. třídy ZŠ. Žáci I. stupně ZŠ
a nižšího gymnázia strávili v červnu 6 dní na škole
v přírodě, studenti vyššího gymnázia strávili 5 dnů
v Úštěku, kde pomáhali udržovat židovský hřbitov.
4. Celoškolní projekty a celoroční seminární práce

 Dne 18. 11. se v rámci Dne (ne)svobody na škole
konal program pro všechny ročníky gymnázia.

Zastřešujícím tématem bylo téma menšinového
školství, zejména s ohledem na školství židovské
a romské, v době svobody i nesvobody. Program
se také soustředil na téma diskriminačních opatření vůči Romům za první republiky a téma romského holokaustu. Program se skládal ze dvou
částí: Přednášky historika a pracovníka Muzea
romské kultury v Brně Michala Schustera propojené s promítáním ﬁlmu To jsou těžké vzpomínky věnovaném holokaustu Romů na území
Čech, Moravy a Slovenska, po ﬁlmu následovala
diskuse se žáky; 2. interaktivní seminář připravený pracovnicemi Institutu Terezínské iniciativy
Terezou Štěpkovou a Marií Zahradníkovou na
téma „Jáchymka a Užhorod. Jak si Židé a Romové
založili školu“. Interaktivní seminář využívající
techniky brainstormingu, skupinové práce, četby
textu, kritického myšlení a řízené diskuse přiblížil studentům na příkladu dvou konkrétních škol
soužití Čechů, Židů a Romů v minulosti a dnes
a zabýval se otázkou menšinové identity, segregace, integrace a inkluze.
 26. 11. Den otevřeného vyučování a den otevřených dveří
 V rámci výuky se konal tradiční celoškolní půlroční projekt s tématem: 1914–2014. Prezentace

dílen proběhla 30. 1. 2015 v divadle U Hasičů.
MŠ svou práci prezentovala formou tabla: děti
z MŠ v průběhu století. ZŠ ztvárnila století formou dobových tanců a hudby, prokládané výkřiky novinových kolportérů s nejdůležitějšími
událostmi. Gymnázium pracovalo v několika
dílnách – uprchlíci, zbraně hromadného ničení,
Evropa (pro)národů, Praha sdílená a rozdělená ad.
 Na I. stupni pokračoval volnočasový projekt Mozaika.
 V červnu studenti obhajovali jako každý rok seminární práce, na nichž pracovali po celý školní
rok.
5. Soutěže

 V únoru proběhlo obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce. V kategorii nižších gymnázií
zvítězila naše studentka Karen Bohbotová, která
postupuje do krajského kola.
 Ester Gracerová a Natanael Güttner reprezentovali školu v okresním kole Biologické olympiády.
Obsadili 4. a 6. místo.
 Natanael Güttner vyhrál obvodní kolo matematické olympiády.

 11. 12. Soutěž „Němčina mě baví“ na Gymnáziu
mezinárodních a veřejných vztahů.
 Ve dnech 15.–29. 4. 2015 se student sexty našeho
gymnázia, Adam Bohbot, zúčastnil v Izraeli mezinárodní soutěže ve znalostech Tanachu Chidon
hatanach.
 5. 11. dívky nižšího gymnázia se zapojily do
fotbalového turnaje v rámci Coca Cola Cupu.
A uspěly – vyhrály.
 5. 2. 2015 se studenti nižšího gymnázia (prima
až tercie) zúčastnili Pětiboje všestrannosti – odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Tuto
akci zaštítil Český olympijský výbor a studenti
s nejlepšími školními výsledky v trojskoku, driblingu, sed-lezích, přeskoku přes švihadlo a hodu
medicinbalem reprezentovali naši školu.
 Studenti naší školy se 15. 5. 2015 zúčastnili závodů OVOV – šestiboj všestrannosti. Školu reprezentovalo dvanáct sportovců v různých věkových
kategoriích. V silné konkurenci si naši studenti
vedli velmi dobře a dokonce se jim podařilo získat dva cenné kovy. V kategorii dívek jsme získali
1. a 3. místo. Soutěž je postupová, takže vítězka,
Petra Tajovská, nás bude dále reprezentovat
v krajském kole.

6. Akce zaměřené na židovské dějiny a judaismus

 Ve škole, díky spolupráci se seniory, byla dne
14. 11. instalována výstava Židé v boji a odboji
během 2. světové války.
 V neděli 16. 11. se naše škola již počtvrté připojila ke Světovému dni židovského studia. Letošní
téma bylo: Hrdinové, darebáci, svatí a blázni –
lidé v knize. Přednášky byly určené pro veřejnost, sešlo se tak velmi různorodé publikum.
Po celou dobu se dobrovolníci z ČUŽM starali
o děti, které přišly se svými rodiči a ti tak mohli
nerušeně poslouchat přednášky.
Zahájili jsme přednáškou Menašeho Klimenta
na téma: Abraham, cesta do neznáma. Společně
jsme četli různé texty týkající se Abrahamova odchodu z rodného města a země a diskutovali nad
nimi. Program pokračoval přednáškou Efraima
Karola Sidona na téma: Jaakov a Esav, líčení Tóry
jako literární léčka na čtenáře. Přednášející se
zamýšlel nad líčením Esava jako toho, kdo je
podvedený a nám tím pádem sympatičtější.
Tóra nám však chce sdělit něco docela jiného.
Odpoledne zahájil Jan Fingerland přednáškou
na téma: Kain, náš otec a bratr. Snažili jsme se
pochopit, kdo vlastně Kain byl a jaká byla povaha
a důsledky jeho hříchu. Na závěr si Aleš Weiss

připravil téma: Eva: rozdělení a celistvost v Rajské zahradě. Posluchači se rozdělili do dvou skupin a na základě tanachického textu i rabínských
komentářů hájili, nebo odsuzovali Evu.
MŠ
 13. 12. šabaton pro děti a rodiče. Začal pro
zájemce čtením z Tóry ve Staronové synagoze.
Následovala dětská modlitba v Gešeru s Rivkou
Kočí a Helenou Diveckou, následovalo společné
šabatové zpívání s Helenou Diveckou a dětské
šabatové dílny s Rivkou Kočí, Gafnou Váňovou
a Chaimem Kobylinským. Program ukončil kiduš
a společný oběd v jídelně židovské obce.
 V rámci projektu „Vyprávěj“, na kterém spolupracují Lauderovy školy a TKC Hagibor (Třígenerační centrum) již delší dobu, navštívila dne
16. 1. školku paní Jaroslava Hrudová v doprovodu koordinátorky projektu Miriam Loukotové.
Paní Jaroslava dětem poutavě vyprávěla o chovu
včel, kterým se od mládí věnovala, velmi pozorně
naslouchala zkušenostem dětí se včelami a trpělivě odpovídala na jejich mile zvídavé otázky.
S paní Jaroslavou se děti setkaly již v říjnu minulého roku při společných tvořivých dílnách
dětí a seniorů, které se uskutečňují v DSPH.

Děti vyzpovídaly paní Jaroslavu i ohledně jejího
dětství, což se váže k dalšímu, celoškolnímu projektu LŠ na téma 1914–2014, které školka pojala
jako „dětství napříč generacemi za posledních
100 let“. V rámci tohoto projektu nás ve školce
navštěvují praprarodiče, prarodiče i rodiče ukazují fotograﬁe z dětství, čtou dětem své první dětské knížky, vypráví a odpovídají na otázky dětí,
na kterých je vidět, jak přemýšlí horečně o tom,
jak bylo možné v minulosti bydlet bez elektřiny,
téměř bez hraček a hlavně bez televize a dvd.
 27. 3. šla skupina předškoláků MŠ na Hagibor
v rámci programu se seniory na pesachový projekt.
ZŠ
 20. 10. se 3. třída zúčastnila šachritu se čtením
Tóry ve Vysoké synagoze. Po bohoslužbě jim
kantor Dani Vaněk a rabín Peter ukázali Tóru
zblízka a promluvili s nimi o nejrůznějších zajímavostech jejího psaní a čtení.
 6. 3. divadlo Feigele představilo žákům LŠ nově
zpracovanou purimovou hru.
 V květnu 5. třída navštívila Židovské muzeum,
kde byl připraven program o prorocích, a prohlédla si Starý židovský hřbitov.

 26.–28. 5. – společná práce družiny a kroužku
Mozaika na projektu The Butterﬂy Project
(http://www.thebutterﬂyprojectnow.org/) a společná výtvarná práce s přeživší Elou Weissberger,
která jako malá chodila do terezínských hodin
kreslení vedených Friedl Dicker Brandeisovou.
Gymnázium
 Studenti nižšího gymnázia se zapojili do soutěže Terezínská štafeta. Jde o program Přírodní
školy, s níž LŠ dlouhodobě spolupracují. Soutěž
vznikla s myšlenkou, aby se co nejvíce mladých
lidí dozvědělo o životě a tvorbě jejich vrstevníků
v terezínském ghettu. A nadto, aby do svého
života dnešní kluci a holky přenesli jejich poselství a při řešení úkolů zažili i něco z tehdejší
solidarity a přátelství mezi dětmi v temných
časech.
 Do semináře židovských studií vyššího gymnázia
přišel 21. 10. se studenty debatovat Daniel Ziss
nad etickými dilematy, se kterými se ve svém
rozhodování setkávají vojáci IDF. Daniel Ziss
studentům předložil čtyři situace, ve kterých se
skutečně jako voják ocitl, a společně se studenty
vymýšlel jejich řešení při zvážení všech bezpečnostních i etických hledisek daného problému.

 19. 12. studenti vyššího gymnázia navštívili výstavu nazvanou Makom ze (This place). Výstava
představuje dvanáct světových fotografů a jejich
pohled na Izrael. Před samotnou výstavou studenti shlédli ﬁlm s izraelskou tematikou.
 3. 3. společné studium Talmudu se seniory z penzionu Charlese Jordana (v rámci gymnaziálního
semináře Talmud pro každého).
 17. 3. si studenti vyššího gymnázia vyslechli
přednášku Judity Matyášové o českých židovských dětech, které se v době 2. světové války
zachránily útěkem do Dánska. Slečna Matyášová
vyprávěla, jak se k příběhům dostala, které ji
nejvíc zaujaly, i o své práci na knize Přátelství
navzdory Hitlerovi. V druhé části přednášky se
studenty diskutovala o tom, jak vést rozhovory
s přeživšími.
 V dubnu Lauderovy školy převzaly patronát nad
čištěním stolpersteinů na Praze 2. Jako první se
této povinnosti ujala kvarta. Celkem vyčistili asi
50 kamenů na 20 různých místech.
 27. a 28. 5. – společný projekt Terezínské iniciativy a LŠ v Belgické ulici. Týkala se židovské
historie Vinohrad.

7. Kulturní akce (divadla, výstavy apod.)

 Maturitní ples: Jako každoročně se 5. 3. konal
tradiční maturitní ples, kde se slavnostně loučíme
s maturanty a vítáme primány, které imatrikulujeme. Na zahájení plesu promluvil rabi Sidon
a tajemník ŽOP, M. Borges.
MŠ
 24. 10. společná akce se seniory z Hagiboru ve
školce, interaktivní program.
 7. 11. návštěva divadla ve Studiu Alta, představení Putování ve větvích
 8. 6. přespání předškoláků ve školce s předčtenářskými aktivitami a rozlučka s předškoláky
a slavnostní zakončení školního roku
 17. 6. návštěva jurty a společně strávený den
s dětmi z Lesní školky Světice
 25. 6. tvůrčí dílna ve vzdělávacím centru Židovského muzea
ZŠ
 16. 9.: 4. a 5. třída navštívily Planetárium v Praze,
na programu bylo představení Sluneční soustavy.
 21. 10. Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem.
 13. 11.: 2. třída program Cesta ke chlebu, v Toulcově dvoře.

 18. 11. 5. třída program v Národním technickém
muzeu, na téma Vynálezy a technika.
 20. 11. v rámci Mozaiky děti 3. a 4. třídy navštívily výstavu a vyhlídku v Tančícím domě, Cena
Stanislava Libenského.
 16. 3. navštívila 1. třída LŠ divadlo U Hasičů,
kde hrál brněnský divadelní spolek „Kamarádi“.
Představení se jmenovalo „Veselé pohádky s Kamarády“.
 27. 4. zorganizovala 1. třída v tělocvičně závod
v létání vlaštovek pro celou školu. 
 Ve dnech 22.–25. 6. se po jednotlivých třídách
konala celá řada exkurzí, výletů: program o divadle ve studiu DVA v pasáži Fénix, výstava
Pražské Quadriennale o scénograﬁi, návštěva
Židovského muzea, Městská knihovna – Jak to
chodí v knihovně? Co vše lze v knihovně půjčit?
Jak se chováme ke knihám. Atd.




Gymnázium
 Pro studenty posledních dvou ročníků (podmínkou programu je plnoletost) uspořádal
15. října zajímavý seminář Abraham Buček. Jde
o absolventa LŠ (maturoval 2004), který vystudoval lékařskou fakultu UK a nyní pracuje jako
lékař v Drážďanech. Současně však také působí





jako jakýsi dobrovolný „vyslanec“ izraelského
projektu MDA Overseas Volunteer Program.
V rámci semináře seznámil studenty s tématy:
Basic life support, Magen David Adom Israel,
MDA Overseas Volunteer Program. Kromě
praktických poznatků a dovedností bylo cílem
semináře povzbudit studenty se zájmem o medicínu zúčastnit se v létě 2015 daného programu
v Izraeli. Což se podařilo, byla vybrána studentka
4.G, které příští rok vyjede.
24. 10. přišli do LŠ američtí studenti z programu
CIEE. Rozdělili se do skupin a společně s našimi
skupinami angličtin diskutovali nad rozdílnostmi
v kultuře. Jedním z úkolů bylo také nakreslit/popsat typického Američana a typického Čecha.
Studenti z tercie už se ptali na datum příští návštěvy, tedy domnívám se, že společný projekt se
povedl.
14. 11. studenti a vyučující semináře Moderní
fyzika byli na exkurzi na reaktorech ve výzkumném ústavu v Řeži u Prahy.
21. 11. exkurze po Praze na téma „Uprchlíci
v Praze ve 30. letech“, součást projektu „Praha rozdělená a sdílená“ spolu s Multikulturním centrem.
25. 11. pro třídy nižšího gymnázia (2.O–4.O)
připravilo sdružení Na Zemi zajímavý program









věnující se problematice globalizace. V rámci tříd
dílen studenti studovali a debatovali na téma: Kakao, oblečení, bavlna, fair trade apod.
12. 2. studenti dějepisného semináře Simulacrum
navštívili Český rozhlas, prohlédli si budovu, archiv (proměny vysílání a rozhl. záznamu) a studia/newsroom.
Dvě třídy nižšího gymnázia (3.O a 4.O) se zúčastnily festivalu dokumentárních ﬁlmů o lidských právech Jeden svět. Studenti zhlédli ﬁlmy
o současné homofobii v Rusku, druhá z tříd pak
dokument o globálním oteplování a jeho vlivu na
přímořské oblasti. Studenti se po projekci velmi
aktivně účastnili diskuse s odborníky a studenty
z jiných škol.
15. 4. se zástupci vyššího gymnázia zúčastnili
konference Interkulturní paměť ve veřejném
prostoru v rámci projektu Praha sdílená a rozdělená pořádanou Multikulturním centrem Praha.
Studenti představili své výstupy z projektových
dnů na téma uprchlíci před nacismem. Výsledky
jejich pátrání v audiovizuálním centru Malach se
staly součástí interaktivní mapy.
8. 6. se konal první Fyzikální cirkus. Zájemci
z řad studentů gymnázia tady mohli uplatnit
své badatelské, experimentátorské a kutilské

dovednosti a demonstrovat a vysvětlit libovolný
předem připravený fyzikální pokus. Přehlídky
se zúčastnily také některé děti ze školní družiny.
Doufáme, že se fyzikální cirkus stane tradiční
akcí Lauderových škol.
8. Mezinárodní spolupráce

 9.–13. 11. 2014 přijelo v rámci pokračující spolupráce s istanbulskou židovskou školou 11 studentů z Turecka, ve dnech 3.–7. 5. 2015 pak naši
studenti odjeli do Istanbulu. Jejich pobyt byl naplněn společnými projekty, výukou a poznáváním
Istanbulu a Prahy.
 V prosinci návštěva studentů z Anna-Freud-Schule z Berlína – práce na společném projektu
„Praha sdílená a rozdělená“. Recipročně pak
v lednu 2015 návštěva našich studentů německé
školy v Berlíně.
 Math Virtual Club – v lednu začal druhý ročník
spolupráce se školou v Soﬁi. Projekt si klade za cíl
propojit školy matematickou aktivitou, vedenou
v angličtině. První setkání studentů kvarty proběhlo dne 14. 1. Druhé setkání se odehrálo 28. 1.
 9. 6. – společné studium Talmudu studentů semináře židovských studií s koordinátorem vzdělávání Moishe House v Evropě Jeremy Borovitzem.

9. Významné návštěvy

 2. 9. navštívil školu velvyslanec dobré vůle Státu
Izrael – pan Tal Brody. Dopoledne měl besedu se
studenty vyššího gymnázia.
 13. 10. navštívil školu nový vrchní pražský rabín
David Peter. Navzájem jsme se seznámili s vlastními představami o škole.
 17. 12. školu navštívili studenti z Mount Scopus
Memorial College z Melbourne. Babička jednoho
ze studentů pobývala v budově naší školy v době,
kdy sloužila jako židovský sirotčinec. Studenti si
vyslechli prezentaci o historii a současnosti naší
školy a poté je naši studenti provedli po škole.
 4. 2. v rámci tu bišvatového projektu nás navštívila delegace KKL – prezident české pobočky
KKL Michal Pacovský, paní Zoša Vyoralová
a poslanec parlamentu ČR PhDr. Robin Bönisch.
 30. 3. Lauderovy školy navštívila delegace Lauder - Hugo Kon Elementary School ze Záhřebu –
ředitel školy Tomislav Šimič a několik učitelů.
Prohlédli si školu, navštívili hodinu hebrejštiny
a debatovali s vedením LŠ.
 12. a 14. května navštívil školu Dr. David Fligg,
konzultant projektu: Performing the Jewish Archive (University of Leeds, UK). V rámci první
schůzky jsme domluvili další spolupráci, včetně

možnosti konat na podzim 2016 jedno z představení v budově LŠ.
 20. 5. školu navštívil americký novinář Don
Snyder – pro svůj článek udělal rozhovor s paní
T. Váňovou a P. Karasem.
10. Prezentace školy

 Slavnostní zahájení školního roku: Dne 1. září
přivítali studenty Lauderových škol předseda
ŽOP, Jan Munk, a zástupce Nadace R. S. Laudera Leo Pavlát. Nový ředitel školy, Petr Karas,
poděkoval za všechny studenty, rodiče i učitele
odcházející ředitelce, paní Kateřině Dejmalové.
Všichni pak uvítali jmenovitě nové žáky 1. třídy
ZŠ a primy gymnázia.
 Pět let mateřské školky: 30. září se konala malá
slavnost v prostorách MŠ. Výročí pěti let od založení si připomněli rodiče, děti i hosté.
 18. 12. odpoledne proběhl na Lauderových školách druhý ročník chanukového charitativního
bazaru. Výtěžek bude použit na nákup vybavení
pro zahrádkářskou dílnu seniorů penzionu Charlese Jordana. Cílem bazaru nebylo pouze vybrat
peníze na charitu, ale také vytvořit prostor pro
setkávání studentů, rodičů, učitelů a přátel Lauderových škol. Fungovalo 37 stánků. Zboží bylo

velmi různorodé – rodiči/studenty připravené
jídlo, vlastnoručně vyrobené šperky, oblečení,
knihy, předměty s židovskou tematikou a podobně. V rámci bazaru školu navštívil vrchní
zemský rabín Karol Efraim Sidon a zapálil spolu
s účastníky bazaru chanukiji.
 Judafest – 21. 6. se škola účastnila Judafestu. Na
přípravě se podílela zapůjčením lavic do stánků,
sama se reprezentovala svým stánkem.
11. Oslava svátků

Roš Hašana
 24. 9. Setkání rodičů a dětí MŠ – společné přání
do Nového roku nad poháry s vínem, jablíčky
máčenými v medu a granátovými jablky.
 Projekt prvního stupně ZŠ, dílny na téma svátku
Roš Hašana s výstupy a společným secvičením
písně Šana Tova.
Sukot
 Školní družina ve společném projektu se seniory
ŽOP vyráběla ozdoby do suky, které pak děti použily při zdobení suky v penzionu Ch. Jordana.
 Studenti gymnázia postavili školní suku. V suce
probíhalo vyučování některých tříd a samozřejmě se obědvalo.

 Na závěr – 14. 10. – měl první stupeň ZŠ projektový den – Sukot, v rámci kterého si děti s učiteli
četly v suce. A na gymnáziu proběhl projekt
věnovaný svátku Sukot. Studenti rozdělení do
skupin napříč ročníky soutěžili ve hře „Putování
do Jeruzaléma“. V rámci hry plnili různé úkoly,
na vítězná tři družstva čekaly ceny.
Chanuka
 17.–19. 12. každý školní den svátku chanuka na
začátku vyučování se žáci a studenti shromáždili
ve vestibulu 1. patra, kde se postupně zapalovaly
svíčky na chanukiji.
 18. 12. proběhl na škole chanukový projekt.
Zúčastnili se ho dohromady žáci základní školy
i studenti gymnázia. Program: 1.–4. vyučovací
hodina: a) příprava divadla, b) sportovní dopoledne na Gutovce. 5. vyučovací hodina – divadelní
představení. Divadlo si připravily tři skupiny po
dvaceti žácích. Všechny tři skupiny dostaly stejný
chanukový příběh. Jedna ho ztvárnila jako tragédii, druhá jako komedii a třetí jako muzikál.
Poslední hodinu pak předvedly divadlo celé škole
v tělocvičně. Na Gutovce si studenti mohli vybrat
mezi bruslením, plážovým volejbalem a halovým
fotbalem.

Tubišvat
 4. 2. proběhla na základní škole oslava Tu bišvatu.
Program se skládal z vystoupení školky (tanečky),
druhé třídy ZŠ (píseň o stromech z programu Tal
Am) a třetí třídy ZŠ (prezentace na téma – rozdíl
mezi přírodou a podnebím v Izraeli a v Česku).
Poté zástupci KKL převzali peníze, které děti vybraly na stromy v Izraeli, a předali za ně dětem
diplomy. Odpoledne se konala tubišvatová akce
Chinuchu ve spolupráci se školou. Šlo o dílny pro
děti MŠ a ZŠ a jejich rodiče.
Purim
 5. 3. proběhl purimový projekt. Na prvním stupni
se děti ráno sešly v družině, kde zhlédly krátkou
improvizaci dětí z páté třídy na téma Purim. Děti
si následně ve svých třídách předaly mišloach
manot. Místo svačiny zasedly k bohaté hostině,
na níž nechyběly Hamanovy uši. Další oslava
probíhala v tělocvičně, kde byla velká taneční
show, roztančila se celá školka a celý první
stupeň.
 Studenti gymnázia začali den společnou snídaní
v jídelně školy. Následovala maškaráda, nejlepší
masky dostaly ceny. Poté se nižší a vyšší gymnázium rozdělilo.

 Pro nižší gymnázium byly připravené tři dílny,
jejichž tématem byly purimové micvot:
Megilat Ester – literární dílna. Mišloach manot –
výtvarná dílna. Matanot le-evjonim – dílna věnovaná charitě.
 Studenti vyššího gymnázia šli do Vysoké synagogy, kde si vyslechli čtení Megily Ester a přednášku rabína Sidona. V rámci Purimu se na škole
vybralo 3250 Kč, které byly věnovány sdružení
Cesta domů.
Pesach
 Školní oslava svátku Pesach. Ve středu 1. dubna
se ve škole jako již tradičně konal cvičný pesachový seder. Pro studenty nižšího a vyššího gymnázia ho připravil pan rabín Sidon. Žáky základní
školy pesachovým příběhem provedla Helena
Ester Divecká. 3. třída připravila pro spolužáky
tradiční pesachové představení (v češtině s hebrejskými písničkami). Představení se zúčastnila
také školka.
Jom hašoa
 16. 4. se studenti sexty zúčastnili tryzny, která
se konala na Jom hašoa v Pinkasově synagoze.
Studenti i pedagogové školy se zúčastnili čtení

jmen obětí šoa, organizovaného Terezínskou iniciativou na Náměstí Míru.
Lag ba omer
 Školní oslavy Lag baomer (7. 5.) se letos účastnilo přes dvě stě dětí a jejich rodičů. Děti si užily
atrakcí a rodiče společného setkání a živé hudby
v podání kapely Koza na útesu. Děti 1. stupně namalovaly velký společný obraz, které je vystaven
na školní chodbě. Každé dítě nakreslilo jeden
plamen, který přidalo na plakát, společně tak
vytvořily velký oheň.
Šavuot
 21. 5. proběhl šavuotový projekt na gymnáziu.
Studenti tvořili noviny na šavuotové téma.
 22. 5. proběhl šavuotový projekt pro 1. stupeň –
šavuotová bojovka – Výstup na horu Sinaj (půldenní projekt). Odehrál se v parku Grébovka.

12. Rekonstrukce školy

V souladu s dlouhodobými plány na rozvoj školy
se v létě uskutečnila rekonstrukce školy. Resp. dostavba dvorního křídla o jedno patro. Tím získala
škola další velkou moderní učebnu, samostatnou
modlitebnu, nový světlý a krásný prostor družiny
a navíc rozšíření další učebny pro plnohodnotnou
výuku s 20 žáky.
Rozsáhlá rekonstrukce nešla stihnout za dva měsíce,
proto jsme přeorganizovali výuku tak, že v druhé polovině června byli žáci nejdříve na školách v přírodě,
resp. na kurzu Krajina, poslední týden pak kromě
obhajob seminárních prací studentů gymnázia probíhaly exkurze, výlety apod. Letos jsme tak vypustili tradiční slavnostní ukončení školního roku. To
proběhlo v omezenějším rozsahu pouze pro žáky
1. stupně v prostorách zřizovatele – na radnici ŽOP.
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Základní údaje o hospodaření v období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Náklady a příjmy v rámci rozpočtu (v tis. Kč)
Od počátku roku ZŠ + G

Od počátku roku MŠ

Od počátku roku celkem

NÁKLADY
Výuka

631

52

683

Technické vybavení

594

21

615

Kancelář a materiál

179

15

194

1 608

218

1 826

49

31

80

623

45

668

Školní jídelna
Nábytek
Služby
Budova

1 529

133

1 662

Osobní náklady

18 706

2 703

21 409

NÁKLADY CELKEM

23 919

3 218

27 137

Dary ŽOP

2 800

0

2 800

Nadace ŽOP

6 000

0

6 000

PŘÍJMY

Nadace R. S. Laudera
Dotace státního rozpočtu
Tržby jídelna

1 260

190

1 450

11 440

1 405

12 845

1 079

265

1 344

Rodičovské příspěvky

823

1 185

2 008

Družina a kroužky

274

0

274

50

7

57

Ulpan příspěvek

Od počátku roku ZŠ + G

Od počátku roku MŠ

Od počátku roku celkem

Sponzorské dary a ostatní příjmy

130

108

238

Granty MHMP a MŠMT

127

0

127

23 983

3 160

27 143

PŘÍJMY CELKEM

Náklady a příjmy mimo rozpočet (v tis. Kč)
Od počátku roku ZŠ + G
VÝDAJE MIMO ROZPOČET
Časopis ROŠ CHODEŠ

Od počátku roku MŠ

1 390

0

Od počátku roku celkem
1 390

20

0

20

Náklady e-learning

1 370

0

1 370

PŘÍJMY MIMO ROZPOČET

1 390

0

1 390

20

0

20

1 370

0

1 370

Časopis ROŠ CHODEŠ
Příjmy e-learning

Rozdíl mezi příjmy a náklady vzniká pouze opticky – ﬁskální rok a školní rok nejsou v souladu (např. dotace státního
rozpočtu chodí čtvrtletně). Na konci ﬁskálního období jsou příjmy a výdaje vyrovnané.
Petr Karas, ředitel školy

