VÝROČNÍ ZPRÁVA
Lauderovy mateřské školy, základní školy
a gymnázia při Židovské obci v Praze
za školní rok 2015/2016
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Základní údaje
o škole

1. Přesný název školy dle platného zápisu

3. Webové stránky školy:

v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
k 31. 8. 2016:
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:

www.lauder.cz
4. Školy, jejichž činnost právnická osoba vykonává,

a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu
do školského rejstříku):
a) mateřská škola – maximální kapacita 40 žáků
b) základní škola – maximální kapacita 120 žáků
c) střední škola – gymnázium osmileté – kapacita
163 žáků
d) střední škola – gymnázium čtyřleté – dobíhající
(kapacita 100 žáků)
5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy

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

kód

Mateřská škola

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

název oboru /
vzdělávacího programu
Le chajim smechim

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:

— 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, dvě
moderní laboratoře pro přírodovědné předměty,
knihovnou, školním klubem. Žáci mohou čas mezi
vyučováním (volné hodiny gymnazistů) i po vyučování trávit ve školní knihovně, školním klubu (vyšší
gymnázium) nebo v počítačové pracovně. Ve škole
je 88 stolních/přenosných počítačů a tabletů, z toho
20 je k dispozici žákům přímo, dalších 28 (včetně
10 tabletů) využívají žáci s pedagogy při výuce. Celé
gymnázium i celá základní škola jsou vybaveny interaktivními tabulemi nebo dataprojektory. MŠ a družina si dle potřeby vypůjčují 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 na gymnázium zapsány.
Mateřská škola se řídí programem s výraznými prvky
programu „Začít spolu“, program je obohacen o hebrejské písničky a říkanky. Ve školce pracuje vedle
třídních pedagogů také 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. Dále pak
pro starší žáky a studenty nižšího gymnázia máme
studentský klub – zastřešuje volnočasové aktivity
(kroužky apod.). Schválená kapacita (od 1. 9. 2016) –
115 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, rodiče), předsedkyně
školské rady
Gabriela Dymešová (ZŠ, rodiče)
Monika Maurerová (G, rodiče)
Nikola Šafránková (MŠ, pedagogové)
Magdalena Kaletová (ZŠ, pedagogové)
Irena Poláková (G, pedagogové)
David Kostka (ŽOP)
Petr Kučera (ŽOP)
Věra Semerádová (ŽOP)
11. Rada školy

Radan Salomonovič, předseda Rady školské
právnické osoby LŠ
Kateřina Dejmalová
Eva Feuerstein
Michal Frankl
Hana Králová
Marta Malá (do 1/2016)
Leo Pavlát
Michaela Zoubková (od 1/2106)
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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

ostatní ped. prac.
fyzické osoby
(vychovatelé,
psycholog,
spec. pedagog)

ostatní pedagogičtí
pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané

celkem

4

4

54

36,8

8

6,4

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

počet pedagogických pracovníků
kvaliﬁkovaných

celkem % z celkového počtu ped. pracovníků

57

91,9 %

5

8,1 %

nekvaliﬁkovaných

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

z toho

celkem (fyzické osoby)

přepočtení na plně zaměstnané

17

13,3

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

11

8,1

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

1

0,8

rodilí mluvčí

5

4,4

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

fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

9

8,8
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Údaje o žácích
a výsledcích vzdělávání

1. Počty tříd a počty žáků

3. Výsledky maturitních zkoušek

denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet tříd

počet žáků/studentů

mateřská škola

2

40

základní škola

5

91

gymnázium

8

Základní
škola1

Gymnázium

44

30

neprospělo

0

2

opakovalo ročník

0

1

počet žáků s uzavřenou klasiﬁkací
do 30. 6.

94

121

počet žáků s uzavřenou klasiﬁkací
po 30. 6.

0

12

z celkového
počtu
žáků:

prospělo
s vyznamenáním

1

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

0

počet žáků, kteří byli
hodnoceni:

prospěl s vyznamenáním

4

prospěl

9

neprospěl

0

4. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku

2016/2017
a) Mateřská škola
počet přihlášek celkem

23

počet přijatých celkem

15

b) Základní škola
počet přihlášek celkem

35

počet přijatých celkem

23

počet odkladů povinné školní docházky
počet žáků, kteří nastoupili

1

13

— z toho konali zkoušku opakovaně

134

2. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů
škola

počet žáků, kteří konali zkoušku

3
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.

c) Gymnázium

přijímací řízení pro školní rok
2016/2017 (denní vzdělávání)

doplnění
do kvinty

počet přijatých /
nastoupilo

prima

počet přijatých /
nastoupilo

počet přihlášek celkem

5

2/2

51

21 / 20

počet kol přijímacího
řízení celkem

1

—

1

—

počet nepřijatých celkem

3

—

30

—

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.
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 byly
až do roku 2016 právě maturanti 4G), ale i celkově
v rámci všech gymnázií i víceletých gymnázií.
Úspěšnost ve společné části státní maturity (2016):
Český jazyk a literatura
průměr ČR 69,8 % / 4G gymnázia 78,4 % / LŠ 84,8 %
Anglický jazyk
průměr ČR 76,6 % / 4G gymnázia 86,6 % / LŠ 87 %

Matematika
průměr ČR 54,9 % / 4G gymnázia 67,1 % / LŠ 72 %
Neboli v obou státem testovaných předmětech
dosáhla maturitní třída LŠ (2016) 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, nýbrž
komunitní školou, jde o výborný výsledek.
– V době 12.–19. 11. 2015 byla ve škole Česká školní
inspekce (na pravidelné kontrolní a hodnotící inspekci – probíhá v cca pětiletých cyklech). Vyslechli
jsme si již ústní závěrečnou rekapitulaci – byla velmi
pozitivní, všechna hodnocení 1 či 2 (1 = škola inspirativní praxe, dává se jen zcela výjimečně; 2 = velmi
dobré, tak, jak by si ČŠI představovala). Vlastní
inspekční zpráva je na webu školy. Kromě vedení

školy byl vyhodnocení přítomen tajemník ŽOP
Ing. M. Borges.
6. Školní vzdělávací programy

Ve škole se učilo podle ŠVP LŠ.
7. Změny a rozšíření výuky

a) Výuka hebrejštiny a židovské výchovy na 1. stupni:
V návaznosti na pilotní program a nové poznatky
roku 2015/2016 se od 3. třídy nabídne možnost volby
mezi programem Tal Am a vypracovaným projektem výuky hebrejštiny a židovské výchovy zvlášť.
V květnu 2016 se budoucí 3. třída rozdělila po debatě
s rodiči na dvě skupiny – jedna bude od září pokračovat v Tal Amu, druhá bude mít hebrejštinu jako živý
jazyk a židovskou výchovu v češtině.

b) 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.
c) Škola začala od nového školního roku používat
aplikaci Moodle – standardní prostředí elektronické
správy dokumentů, kurzů, přednášek apod. Jde o systém běžně používaný na vysokých školách, také LŠ
ho začínají používat pro vylepšení komunikace se
studenty a sdílení textů, prezentací, videí apod.
d) Všem rodičům a studentům školy začal nově sloužit školní kalendář založený na bázi google kalendáře. Systém je složen z několika modulů, uživatelé
si je mohou libovolně kombinovat, a tak sledovat jen
vybrané události a akce školy.
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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
 Distanční studium předškolní pedagogiky
(PedF UK – Mgr.)
ZŠ
 Mechanchim – seminář pro učitele a lektory
židovských vzdělávacích organizací
 Čtenářský klub jako vytváření společenství nad
knihou
 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)

Gymnázium
 Arachim seminar – ﬁnský vzdělávací systém
(Helsinky, březen 2016)
 Program podpory digitalizace škol
 Asistentský kurz – asistent pedagoga ZŠ
 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
 Limmud International Training – příprava
židovských komunitních studijních aktivit
 Mechanchim – 4. vzdělávací seminář pro
učitele a lektory pořádaný NFOH a American
Joint
 Mission statemant židovských škol – seminář,
workshop pro ředitele škol a zástupce
pro judaismus (Atény)

Psychologie a speciální pedagogika
 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.

—————
Jednotlivých kurzů či školení se mnohdy účastnilo
více učitelů školy.

Školu pravidelně navštěvují studenti učitelských
oborů (PEF UK, MFF UK, FF UK), kteří sledují vyučování či provádějí svou povinnou praxi.

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.
3. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy,

sportovní kurzy
 2. 9. odjela nová prima na adaptační kurz
do Krkonoš. Pro studenty byl připraven kvalitní
prožitkový program, ve kterém se formou her,
estetických aktivit a drobných dobrodružství
v přírodě učili táhnout za jeden provaz. Studenti
měli také možnost prožít šabatový program,
na který ve škole plynule naváže výuka judaismu.
 Naši studenti v Izraeli. Součástí kurikula vyššího
gymnázia LŠ je exkurze do Izraele. Zavazujeme
se jako škola zajistit minimálně jednou za dobu

studia studentům pobyt v Izraeli. Tento rok letěly
nejvyšší dva ročníky. Jako doprovod jely Gafna
Váňová a Kateřina Weberová. Program zajišťovala izraelská agentura. Studenti byli v Izraeli
od 11. do 21. října. Z Tel Avivu směřovali na sever přes Caesareu do Haify. U Haify navštívili
školu ORT v mládežnické vesnici Hodajot, pak
zamířili do Safedu a na Golany (mj. návštěva
drúzské vesnice). Odtud přes Kinaret do Jeruzaléma, kde je čekal bohatý program (navzdory
zhoršené bezpečnostní situaci). Pak dále putovali
přes En Gedi a Mrtvé moře na jih do Negevu.
A odtud zpět do Tel Avivu. Cestou navštívili řadu
památek, archeologických míst, muzeí, kibuců,
absolvovali workshopy.
 13.–18. 3. – lyžařský kurz primy a sekundy gymnázia LŠ. Součást kurikula školy.
 8.–11. 5. pro vyšší gymnázium byl uspořádán
kulturně-přírodovědný projekt Krajina v Teplicích. Studenti vyššího gymnázia po tři dopoledne
pomáhali s údržbou židovského hřbitova v Teplicích-Sobědruhách, v odpoledních hodinách byly
uskutečněny přírodovědné a kulturně poznávací
exkurze ve městě a okolí (návštěva gymnázia
Teplice s bioparkem, výlet do Krušných hor
na Komáří vížku, účast na židovské bohoslužbě

na ŽO Teplice). Celá akce navázala na projekty
z minulých let (úprava a údržba hřbitovů v Golčově Jeníkově, v Úštěku), i letos jsme obdrželi
podporu od NFOH. Spolupracovali jsme úzce
s teplickou židovskou obcí, mj. se zde naši studenti stravovali.
 20.–24. 6. se konala škola v přírodě 1. stupně
ZŠ – horská chata Dvoračky v Krkonoších.
Kromě pravidelné výuky byl pobyt ve znamení
horské turistiky.
4. Celoškolní projekty a celoroční seminární práce

 25. 11. proběhl den otevřeného vyučování a den
otevřených dveří ZŠ a G. Návštěvníci se mohli
celé dopoledne až do 14 hodin přijít podívat
do kterékoli hodiny. Program jednotlivých hodin
byl zveřejněn na webových stránkách školy, aby
si zájemci mohli vybrat. Tento den byl pojat i jako
den otevřených dveří – zájemci se informovali
na způsob i obsah výuky, úspěch studentů i šance
na přijetí.
 V polovině listopadu se na Lauderových školách
konal druhý ročník studentské konference (In
medias res), jejímž cílem bylo představit studentům odborníky z nejrůznějších oblastí. K naší
velké radosti pozvání přijal americký velvyslanec

Andrew Schapiro i izraelský velvyslanec Gary Koren. Mezi dalšími přednášejícími byli ředitel ŽMP
Leo Pavlát, prorektor univerzity CEVRO (a bývalý
velvyslanec ČR v Izraeli, resp. náměstek min. zahraničí) Tomáš Pojar, ﬁlosof Stanislav Komárek,
ředitel nakladatelství Academia Jiří Padevět, literární historik Petr A. Bílek, ředitel nemocnice
Na Homolce Ivan Oliva, šéfredaktor týdeníku
Respekt Erik Tabery, přední český kardiochirurg
Jan Pirk a mnozí další. Každý den se studenti
zúčastnili tří různých bloků a mohli si vybrat nejméně z devíti přednášek. Konference se zúčastnili
i studenti z ostatních pražských gymnázií, senioři
z DSP Hagibor a řada rodičů našich žáků.
 V rámci výuky se konal tradiční celoškolní
půlroční projekt s tématem: Světlo. Na projekt
byly vyhrazeny čtyři projektové dny. 29. ledna se
konala prezentace jednotlivých dílen v divadle
U Hasičů. Z dílen uvádíme:
– Oheň a světlo v Tóře. Kde a jak se setkáme v Tóře
se světlem a ohněm?
– Oko. Prezentace dílny divákům prostřednictvím
videí, fotograﬁí a posterů ukázalo, jak probíhaly
školní pitvy různých typů očí, jak si při nich vedli
sami studenti a co jim pomohlo pochopit vývoj
tak složitého orgánu, jakým oko bezpochyby je.

– Světlo ve tmě. Předvedení vyrobených hmatových knížek a předmětových pohádek pro nevidomé děti.
– Světlem oděná. Projekce černobílých fotograﬁí,
k nimž inspirovala básnická skladba Jaroslava
Seiferta „Světlem oděná“.
– Praha světla a tmy: Camera obscura v teorii
a praxi. Studenti se během projektu dozvěděli
o historii, principu fungování i praktickém využití camery obscury – optického přístroje, pomocí
kterého je možné promítnout vnější scénu na list
papíru.
– Co všechno dokáže světlo? Chcete vědět, jak se
dá změřit rychlost světla v mikrovlnce, jak se dá
udělat žárovka z lahve, jaké obrazce kreslí laserový paprsek zavěšený na dvojitém kyvadle, jak
tančí hologramy nebo jak světlo přenáší hudbu?
 V červnu studenti obhajovali jako každý rok seminární práce, na nichž pracovali po celý školní
rok.
5. Soutěže

 Univerzita Technion z Haify každoročně pořádá
soutěž o nejlepší „pesachový stroj“. V letošním
roce se kvarta LŠ pod vedením prof. Šárky Kvasničkové rozhodla, že zkonstruuje kuličkovou

dráhu, která symbolizuje svými stanovišti pesachové události. Jednalo se o stavbu pyramid,
hořící keř, přeměnu vody v krev, přemnožení
žab, tmu, nekvašené chleby, rozestoupení moře
a tančící Židy. Pesachové video obstálo ve velké
konkurenci 41 škol, naše video postoupilo mezi
6 ﬁnalistů v kategorii High School. Zvítězilo video ze školy Abrahama Joshua Heschela v New
Yorku, na druhém místě byla The Weber School
z Atlanty. Mezi ﬁnalisty jsme jediní Evropané.
 „Pražský meziškolní lezecký závod – Boulder
Pohár 2015“ (lezení na umělé horolezecké
stěně). Soutěž byla dvoukolová. Na Praze 2 jsme
si vedli velmi dobře. V dívkách jsme obsadili
první a druhé místo, v chlapcích jsme dokonce
obsadili první tři místa. Do ﬁnálového kola tedy
postoupilo pět našich zástupců. I v celopražském
ﬁnále jsme podali velmi dobré výkony. Nejlépe
z našich studentů se umístila Anna Tranová,
která obsadila krásné čtvrté místo. V celkovém
hodnocení se naše škola umístila na pátém místě
v Praze.
 V prvních dvou týdnech května se studenti našeho gymnázia, Elisa Speváková a Ron Loukota,
zúčastnili v Izraeli mezinárodní soutěže ve znalostech Tanachu Chidon hatanach.

 První prázdninový víkend (1.–3. 7. 2016) se studenti našeho gymnázia zúčastnili v rámci týmu
SK Hakoach / Lauderovy školy mezinárodního
fotbalového turnaje v Lipsku. Turnaje o Pohár
Maxe a Lea Bartfeld-Pokalových se zúčastnilo
15 týmů z Česka, Německa, Švýcarska a Izraele.
Obsadili jsme pěkné 4. místo. Studenti hráli výborně, úspěšně reprezentovali naši školu a především měli možnost navázat kontakty s vrstevníky
z jiných zemí.
6. Akce zaměřené na židovské dějiny a judaismus

 V letošním roce se na přípravě židovského programu začali aktivně podílet také studenti Lauderek, kteří jsou zapojeni do programu Hadracha.
Madrichové si vzali na starost Roš ha-šanový
program pro vyšší gymnázium – během týdne,
který předcházel Novému roku, připravili pro své
spolužáky každý den krátké tematické aktivity,
které vnesly do školních chodeb neobvyklou
předsváteční atmosféru.
 V neděli 15. 11. proběhl ve škole 5. ročník Světového dne židovského studia. Jeho letošním tématem bylo: Láska: oddanost, vášeň a zrada. V dopolední části studijního dne vystoupila rebecin Elise
Peter Apelbaum s textovým šiurem o Písni písní

a po ní vzácný host rabi Herschel Gluck promluvil na téma Láska v židovské tradici – její význam
a vyjádření, ve které reﬂektoval i aktuální situaci
ve Francii. V odpolední části programu vystoupil
spisovatel Jan David Novotný s přednáškou o různých podobách lásky a jejich odrazu v literatuře
a divadle. Program zakončil psychoterapeut Tomáš Rektor s velice sugestivní přednáškou o svých
zkušenostech s láskou z terapeutické praxe.
(Tento program se uskutečnil s podporou Pincus
Foundation for Jewish Education in the Diaspora
a ve spolupráci s organizací Chinuch.)
MŠ
 22. 1. děti školky navštívily u příležitosti svátku
Tu bi-švat Hagibor, kde spolupracovaly se seniory
v rámci Tu bi-švatové dílny.
 21. 3. odpolední purimová dílna pro rodiče a děti.
Společně procházeli školou a plnili úkoly na stanovištích – výroba řehtaček, výroba masek, nacvičování divadelní hry o příběhu Ester, základy
krav maga, izraelské tance atd.
ZŠ
 23. 11. – v rámci společného programu „DOROT“
do školy na besedu s dětmi ZŠ zavítal pan

plk. Pavel Vranský, předseda Sdružení zahraničních vojáků ČSBS. Narodil se v židovské rodině,
podařilo se mu utéci před nacismem, bojoval v řadách čsl. armády u Tobruku v Africe a později
jako navigátor v RAF. S dětmi to umí a ty byly
nadšené jeho vyprávěním, uniformou a vyznamenáními.
Gymnázium
 V rámci povinně volitelných seminářů židovských studií si studenti vyššího gymnázia mají
letos možnost zvolit mimo jiné z kurzů, které učí
skutečné osobnosti s velkou erudicí v daném
oboru. Seminář Izrael, ve kterém se studenti
seznamují s politickou, kulturní a přírodní rozmanitostí této země a ve kterém hostují i odborní
externí přednášející, vyučuje bývalý velvyslanec
ČR v Izraeli Tomáš Pojar. Další kurz židovských
studií Vzpomínky předků a my vyučuje historik,
dokumentarista a kurátor Martin Šmok. V tomto
semináři studenti prozkoumávají možnosti
poznávání a dokumentace historie s důrazem
na historii židovské přítomnosti v českých zemích a historii orální. Učí se pracovat s různými
typy zdrojů a médií a vytvářejí vlastní autorský
dokumentární ﬁlm. V semináři Četba hebrejské,

nikoliv jen izraelské literatury zase studenti pod
vedením současného předního překladatele
z češtiny do hebrejštiny Peera Friedmanna studují texty nejvýznamnějších hebrejsky píšících
autorů – básníků, dramatiků i autorů prózy.
 27. 1. 2016 studenti naší sexty navštívili Senát
Parlamentu ČR u příležitosti Mezinárodního
dne připomínky holocaustu a zločinů proti
lidskosti – setkání přeživších s představiteli českého státu a diplomacie.
7. Kulturní akce (divadla, výstavy apod. )

 Maturitní ples. Jako každoročně se 3. 3. konal
maturitní ples, kde se slavnostně loučíme s maturanty a vítáme primány, které imatrikulujeme.
Maturanti tentokrát ples pojali ve stylu ﬁlmů
Quentina Tarantina. Prokázali mimořádnou samostatnost, vše dokázali zajistit a dosáhli kladného ﬁnančního výsledku celé akce. Na zahájení
plesu promluvil tajemník ŽOP, ing. M. Borges.
 4. 4. ve škole byla instalována výstava „Židovští
uprchlíci z arabských zemí“ – poskytnutá velvyslanectvím Státu Izrael v Praze
 V červnu jsme v prostorách školy zahájili výstavu:
Po stopách židovské přítomnosti v Praze 2.
Na patnácti panelech se lze seznámit s historií

vinohradských Židů. Jsou zde desítky dosud
nezveřejněných fotograﬁí. K nejzajímavějším
exponátům výstavy patří dlaždice, která se jako
jediný pozůstatek zachovala z někdejší synagogy
na Vinohradech. Panely zapůjčila MČ Praha 2.
MŠ
 20. 10. – návštěva divadla Minor – „O Smolíčkovi“
 říjen–listopad – Projekt o „Stvoření světa“
 13. 11. – předškoláci MŠ šli na Hagibor na společnou dílnu se seniory
 23. 11. – představení v divadle U Hasičů
 16. 12. – divadlo Marky Míkové – Andersenovy
pohádky – v naší MŠ
 12. 2. celá školka navštívila představení (Kniha
džunglí) v divadle Minor.
 31. 3. – 1. 4. – Noc s Andersenem – v rámci tradiční akce, která napomáhá rozvoji čtenářství,
přespávaly děti MŠ ve škole. Večer byl věnován
čtení, kdy větší děti a paní učitelky četly menším
z dětmi předem vybraných knih.
ZŠ
 30. 11. – 1., 2. a 3. třída navštívily divadelní představení „Vidím Nevidím“ v Národním divadle
(Nová scéna – Laterna magika).

 Ve středu 10. 2. se žáci 2. třídy zúčastnili výchovně vzdělávacího koncertu v Národním domě
na Vinohradech. Jednalo se o koncert „Čtyři klavíristé u jednoho klavíru“, během kterého měli
žáci možnost slyšet skladby nejrůznějších období
a stylů z klasické hudby. Představení probíhalo
formou živě komentovaného koncertu s interaktivním zapojením posluchačů.
 4. 5. hudební vystoupení dětí LŠ na večerní akci
EZRy v prostorách Obecního domu. Debata našich gymnazistů s pamětníky.
 18. 5. – 5. třída navštívila galerii DOX. Program
s lektorem, týkající se moderního umění. Téma:
Co je ještě umění? Děti formulovaly odpovědi,
pak s tablety vyrazily do výstavních síní a tvořily
komiks z fotograﬁí. Stříhaly obrázky, přidávaly
text a svoje kresby. Na závěr se komiksy promítaly a diskutovalo se o nich.
 18. 5. literárně hudební večer se 3. třídou ve škole
(včetně přespávání třídy ve škole).
 25. 5. – 5. třída šla do Veletržního paláce (NG)
na program o Jakubu Schikanederovi. Program
byl zaměřen na dobu přelomu 19. a 20. století.
Děti se zabývaly konkrétním obrazem: Vražda
v domě, 1890. Děti jako detektivové měly za úkol
vraždu objasnit.

Gymnázium
 9. 5. kvarta navštívila Muzeum Kampa v Sovových mlýnech. Studentům se věnovala kurátorka,
která mluvila o díle Františka Kupky, Medě
Mládkové i o prostorech galerie. Součástí byla
i výtvarná dílna, kdy jsme pastely přímo v galerii
tvořili na velký papír společné město ovlivněné
Kubkovou barevností obrazů.
 30. 5. studenti primy až kvarty nastudovali v průběhu zimy a jara muzikál Fantom opery (v rámci
semináře English Theatre). Práce vyvrcholila
slavnostním představením na Lodi Tajemství
(bratří Formanů) – pro studenty, rodiče, pedagogy i další zájemce o muzikál. O přípravách
i vlastním představení jsme informovali v Obecních novinách a dalších médiích.
8. Mezinárodní spolupráce

 Po stopách nucené práce – studenti Lauderových
škol na česko-německém setkání v bývalém koncentračním táboře Flossenbürg a v Holýšově.
Na přelomu září a října navštívilo pět studentů
z kvinty a sexty Lauderových škol památník
Flossenbürg, který se nachází na místě bývalého
nacistického pracovního tábora. Kromě komentované prohlídky celého areálu a bohaté expozice

čekal studenty velmi nabitý program, připravený
Institutem terezínské iniciativy. Programu se
účastnilo dalších asi 20 studentů ze škol v Praze
a Písku a 25 studentů základní školy z Weidenu,
bavorského města u Flossenbürgu.
 Turečtí studenti v Praze. V termínu 22.–26. 11.
proběhla další mezinárodní studentská výměna
mezi Lauderovými školami v Praze a tureckou
židovskou školou Ulus Özel Musevi 1. Karma
Ortaokulu. Deset našich studentů nižšího gymnázia hostilo deset istanbulských studentů. Pro
studenty byl připraven zajímavý program zahrnující například návštěvu Vzdělávacího centra
ŽM, prohlídku židovského města a historických
památek Prahy či exkurzi do vědeckého centra
IQlandia v Liberci.
 Zástupkyně ředitele pro judaismus, Gafna
Váňová, se zúčastnila třídenního (22.–24. 11.)
semináře Arachim: Seminar for Educators of
Jewish Schools „Challenges & Solutions“ ve Varšavě. Vedle obsahu vlastního semináře, cíleného
na zvládání nových výzev ve vzdělávání židovských škol v Evropě, bylo zvlášť cenné setkání
s ostatními kolegy a výměna zkušeností.
 20.–22. 3 byli dva pedagogové LŠ na Centropě. Na semináře Centropy jezdí učitelé z LŠ

pravidelně. Tentokrát se seminář uskutečnil
v Budapešti a byl určen pouze pro učitele z židovských škol, popřípadě dalších židovských
institucí. Účastníci byli z celé Evropy. Lauderovy
školy zastupovala Kateřina Weberová, učitelka
hebrejštiny a židovských studií, a Irena Poláková,
která učí češtinu a dějepis.
 9. 6. skupina studentů vyššího gymnázia strávila
dvě dopolední hodiny společným programem
s představiteli izraelské studentské skupiny
Youth of Israel – Young Ambassadors. Tento
izraelský program trénuje talentované mladé
Izraelce ke komunikaci s židy i nežidy v diaspoře
a jeho cílem je přinášet širší veřejnosti možnost
podrobněji se zamyslet nad současnou izraelskou
realitou a přemýšlet o ní otevřeným, nedogmatickým způsobem. Setkání pro nás zprostředkovalo
Velvyslanectví Státu Izrael v Praze.
9. Významné návštěvy

 10. 9. školu navštívil velvyslanec Státu Izrael
v ČR pan Garry Koren, který zde měl v rámci výběrového semináře židovských studií přednášku
na téma Izrael a ČR.
 22. 10. navštívili školu izraelští letci-veteráni
války za nezávislost. Konkrétně: Hugo Marom,

Chaim Guri a Daniel Shapira. Všichni dotyční
absolvovali výcvik v poválečném Československu, nyní jako součást doprovodu izraelského
prezidenta Rivlina navštívili Českou republiku
a setkali se s našimi studenty vyššího gymnázia
a kvarty.
 Ve dnech 14. a 15. 10. pobývali ve škole zástupci
ORTu – Daniel Tysman (Head of Education
Department World ORT) a Sadler Johnson. Šlo
a akci v rámci auditu ICT škol podporovaných
Nadací R. S. Laudera. Hospitovali na několika
vyučovacích hodinách, debatovali o potřebách
školy s učiteli, s vedením školy, s Radou školy
a se studenty.
 16. 2. pan Marek Toman představil studentům
vyššího gymnázia svou knihu: Veliká novina
o hrozném mordu Šimona Abelese. V diskusi se
studenty řešili jak autorskou tvorbu obecně, tak
historické souvislosti příběhu Šimona Abelese.
V prostorách školy byla při té příležitosti nainstalována výstava popisující daný historický příběh.
 24. 2. pan Mark Podwal navštívil LŠ, přednášel
dětem 1. stupně o své knize Židovský bestiář –
vypravoval o výtvarné tvorbě, o jednotlivých
zvířatech a připojil vždy biblický příběh, který
se k nim váže.

10. Prezentace školy

 10. 12. odpoledne proběhl na Lauderových školách třetí ročník chanukového charitativního
bazaru. Výtěžek byl použit na nákup vybavení
čtenářských klubů LŠ a pro společné aktivity LŠ
a Třígeneračního centra DSP Hagibor. Cílem bazaru nebylo pouze vybrat peníze na smysluplné
účely, ale také vytvořit prostor pro setkávání
studentů, rodičů, učitelů a přátel Lauderových
škol. Fungovalo 40 stánků. Zboží bylo velmi
různorodé – rodiči/studenty připravené jídlo,
vlastnoručně vyrobené šperky, oblečení, knihy,
předměty s židovskou tematikou a podobně.
 StreTech 2016 – desátý ročník konference středoškolských prací proběhl ve středu 8. 6. 2016 v prostorách ČVUT v Praze. Přehlídky se zúčastnilo 97
středních škol z celé ČR a Lauderovy školy byly
mezi nimi. Naše škola zde prezentovala celoroční
práci Šimona Schnierera a Mariany Bouřilové
s 3D tiskárnou, kterou škola získala jako dar
od ORT nadace. Dalším prezentujícím byl Adam
Bohbot, který v rámci psaní seminární práce
sestrojil, naprogramoval a otestoval open-source
teploměr Arduino.

11. Oslava svátků

Roš Hašana
 Druhé zářijové úterý jsme uspořádali tradiční tvořivé odpoledne pro rodiče a děti, tématem byly
svátky měsíce Tišri. V dílnách měli návštěvníci
možnost zatančit si jablečný tanec, proběhnout si
opičí dráhu vystavěnou podle příběhu o Jonášovi
a velrybě, vyzkoušet si před přípravou roš ha-šanových pokrmů všech svých pět smyslů, „nechat
odeplout“ své hříchy na papírových rybičkách
během improvizovaného tašlichu, vyrobit si
novoroční přání nebo ukořistit jablíčko při roš
ha-šanovém lovu.
 22. 9. studenti gymnázia postavili na školním
hřišti suku.
Sukot
 1. 10. se konaly akce spojené se svátkem Sukot.
Jeden projekt byl určen pro 1. stupeň, odpoledne
pak bylo vyhrazeno pro gymnazisty, kteří spolu
s madrichy z hadrachy a pozvanými externisty
debatovali na téma migrace.
Chanuka
 Šestkrát se studenti sešli před ředitelnou školy,
šestkrát zapalovali společně chanukiji, odříkávali

požehnání a zpívali chanukové písně. V prvních
třech dnech oslavily Chanuku děti na prvním stupni při třídních oslavách. Na oslavu 1.
a 2. třídy dokonce přišel i skutečný lvíček Ariot
z jejich učebnice hebrejštiny, se kterým se děti
mohly na památku vyfotit a fotograﬁi si odnést
domů. Děti 3. a 4. třídy pak při své oslavě vyzkoušely své znalosti při soutěži a v několika
chanukových hrách. Při výtvarné výchově vytvořili žáci společný „pohled na město v noci“,
kdy rozsvícená okna domů prozrazují, že v teple
se slaví.
 Studenti gymnázia a děti z 5. třídy strávili jeden
ze dnů chanuky při projektovém dni na téma „Boj
světla a tmy“. Projektový den tentokrát připravovali společně učitelé a studenti-madrichové, kteří
jsou součástí madrišského programu hadracha.
cz. Studenti měli v rámci chanukového projektu
mimo jiné možnost si vlastnoručně vyzkoušet, že
plnit koblihy marmeládou není žádná legrace.
Chutnalo ale všem, za což děkujeme naší skvělé
školní kuchyni, kde museli nasmažit přes tisíc
koblih! V jedné dílně psali studenti chanuková
přání neviditelných inkoustem. V jiné si zkoušeli
boj světelnými meči, hráli hry, sledovali ukázku
z ﬁlmu o Helen Kellerové.

Tubišvat
 V týdnu 18.–25. 1. proběhlo ve škole šest Tu bi-švatových sederů (7. byl s primou v domácnosti
zástupkyně pro judaismus, paní Váňové). 25. 1.
jsme oslavili Tu bi-švat odpolední dílnou pro rodiče a děti. Děti prvního stupně vybraly peníze
na podporu výsadby stromů v českém lese Jatir
v Izraeli (spolupráce s KKL). Představitelé KKL
na Tu bi-švat předali dětem pamětní diplomy.
Purim
 24. 3. proběhl purimový projekt. 1. stupeň začal
setkáním ve třídách, kde měly děti společné aktivity s kamarády z gymnázia. Následovala slavnostní společná svačina v jídelně, po ní výroba
a předávání mišloach manot a rej masek. Oslava
pokračovala společnou oslavou celého 1. stupně
s hudbou a příběhem královny Ester. Závěr zajistil slavnostní oběd v jídelně.
 Gymnázium: po společném projektu s dětmi
1. stupně následovalo čtení megilat Ester v podání rabi Dushinského. Na to navázala slavnostní
svačina v jídelně a dobročinná aukce v tělocvičně. Výtěžek půjde na ﬁnancování oslavy
bar/bat micva vybraného teenagera z izraelské
internátní školy ve vesnici Hodayot, ve které

žijí děti ze sociálně slabých rodin (naši studenti
vesnici navštívili v říjnu v rámci cesty po Izraeli).
Odpoledne pak studenti-dobrovolníci roznášeli
mišloach manot seniorům ze ŽOP.
Pesach
 Školní oslava svátku Pesach. V pondělí 18. 4.
(a ve středu 20. 4.) se ve škole již tradičně konal
cvičný pesachový seder. Pro studenty nižšího
a vyššího gymnázia ho připravil rabín Sidon.
Žáky ZŠ pesachovým příběhem provedla Gafna
Váňová. 3. třída připravila pro spolužáky pesachové představení (v češtině s hebrejskými písničkami). Představení se zúčastnila také školka.
Jom hašoa
 5. 5. – projekt Jom ha-šoa – studenti gymnázia si
tento den připomněli vzdělávací aktivitou, která
spojuje návštěvu autentické lokality s úryvky ﬁlmových svědectví pamětníků. Dozvěděli se více
o historii vinohradské synagogy, vinohradského
ghetta beze zdí či areálu Hagiboru a jeho spojení
s budovou školy. Poznali příběh Věry Saudkové
a kontrabandu v pecnech chleba, zasílaných rodině Franze Kafky do Terezína. Každá z deseti
skupin vedených pedagogy LŠ poznávala otisky

minulosti v ulicích dneška po svém, každá z deseti skupin při závěrečné reﬂexi popsala své
prožitky, zážitky, dojmy a pocity z propojení
minulosti se současností jinak.
 Studenti kvinty se pak odpoledne zúčastnili čtení
jmen obětí šoa (na náměstí Jiřího z Poděbrad).
Jom ha-acmaut
 12. 5. velká oslava Jom ha-acmaut na školním
dvoře – hosty byli nejen studenti a rodiče školy,
ale i absolventi, zájemci o naši školu, členové
ŽOP a širší rodiny našich studentů. Celkem se
nad dobrým jídlem s dobrou klezmer kapelou
a s mnoha dílnami pro děti sešlo hodně přes
300 lidí z prostředí naší komunity.
Šavuot
 Oslava svátku Šavuot – 9. 6. – připravily učitelky
1. stupně pro své děti bojovku s tématem příběhu
o Noemi, Rút a Boazovi. Děti pomohly Noemi najít mezi různými nástrahami cestu z Moábu zpět
do Izraele, radily Rút, jak sesbírat v těžkém horku
dostatek klasů, poznat mezi ostatními tradicemi
její novou víru v jediného Boha, podojit téměř
skutečnou krávu, sestavit správně rodokmen
krále Davida, jehož je Rút prababičkou, nebo se

zavázanýma očima roztřídit pokrmy podle toho,
zda se hodí ke sladkému jménu Noemi nebo trpkému Mara. Během hry děti sbíraly na každém
stanovišti část šifry, která je nakonec dovedla
k pokladu a zasloužené odměně.
12. Rekonstrukce školy

Přístavba patra dvorního křídla budovy skončila.
29. 9. proběhla řádně kolaudace – nově vybudované
prostory byly předány k užívání. V krásných nových
učebnách usedli žáci 3. a 5. třídy, při ranních modlitbách mohou žáci využívat modlitebnu, v nástavbě
na dvorním křídle vznikl mimořádně světlý prostor
určený odpoledním aktivitám – družina. Děkujeme

ŽOP a Nadaci R. S. Laudera za velkoryse pojatou
přestavbu, která opět posune kvalitu vzdělávání
v Lauderových školách vpřed.
Na začátku července 2016 začala další fáze rekonstrukce školy – byl kompletně vyměněn povrch
v tělocvičně školy, rekonstruováno požární schodiště, modernizována učebna fyziky, provedena řada
drobných úprav.
V průběhu prázdnin proběhla také kompletní
rekonstrukce křižovatky před školou – celé „T“
(Uruguayská, Belgická) se zvedlo jako bezpečnostní
retardér, chodník před školou se rozšířil na úroveň
současných provizorních zátarasů, byly instalovány
bezpečnostní sloupky.
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Základní údaje o hospodaření v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Náklady a příjmy v rámci rozpočtu (v tis. Kč)
Od počátku roku ZŠ + G

Od počátku roku MŠ

Od počátku roku celkem

NÁKLADY
Výuka

662

49

711

Technické vybavení

629

24

653

Kancelář a materiál

178

14

192

1 805

248

2 053

Nábytek

133

10

143

Služby

613

42

655

Školní jídelna

Budova

1 421

126

1 547

Osobní náklady

20 172

2 820

22 992

NÁKLADY CELKEM

25 613

3 333

28 946

Dary ŽOP

2 500

0

2 500

Nadace ŽOP

6 500

0

6 500

PŘÍJMY

Nadace R. S. Laudera

1 403

245

1 648

12 514

1 469

13 983

1 188

249

1 437

Rodičovské příspěvky

955

1 190

2 145

Družina a kroužky

280

0

280

Dotace stát. rozpočtu
Tržby jídelna

Od počátku roku ZŠ + G
Sponzorské dary + ostatní příjmy
Granty MHMP + MŠMT
PŘÍJMY CELKEM

130

Od počátku roku MŠ
108

Od počátku roku celkem
238

211

96

307

25 681

3 357

29 038

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

Od počátku roku MŠ

1 710

0

Od počátku roku celkem
1 710

20

0

20

Náklady e-learning

1 690

0

1 690

PŘÍJMY MIMO ROZPOČET

1 710

0

1 710

20

0

20

1 690

0

1 690

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

