Mateřská škola

Lauderovy školy

 Mateřská škola je místem, kde si děti hrají, učí se a hravou
formou pronikají do bohatého světa židovských příběhů,
svátků a tradic.

při Židovské obci v Praze
Kvalitní vzdělávání na jediné židovské škole v Česku

 V naší školce postupujeme podle vzdělávacího programu
Le-chajim smechim a používáme metodiku předškolního
vzdělávání Začít spolu. Tento program u dětí formou
přiměřenou jejich věku rozvíjí klíčové dovednosti, jako
je schopnost komunikace, spolupráce a umění poradit si
při řešení problémů.

 Děti i jejich učitelky se těší na vaši návštěvu
v den otevřených dveří 25. března 2021.

Lauderovy školy představují jedinečný vzdělávací projekt Židovské obce
v Praze. Škola je určena všem, kdo mají zájem o kvalitní moderní výuku
propojenou s židovskou tradicí a kulturou. Základní škola vznikla v roce 1997,
od roku 1999 existovalo čtyřleté gymnázium. Významným mezníkem se stal
rok 2009, kdy byli přijati první studenti do primy osmiletého gymnázia a škola
se rozšířila o mateřskou školu. V roce 2016 byla opět otevřena 6. třída – škola
tedy nabízí i úplné základní vzdělání. Gymnázium nenavštěvují jen žáci
židovského původu, ale i mnozí jiní, kteří mají zájem o židovské náboženství,
kulturní a etické tradice a hodnoty. Ve škole vyučujeme podle specifického
školního vzdělávacího programu Le-chajim, vycházejícího z rámcových
vzdělávacích programů pro předškolní, základní a gymnaziální vzdělávání,
navíc obohaceného o židovská specifika – židovskou výchovu a hebrejštinu.

Mateřská škola

Lauderovy školy nabízejí:
 příjemné školní prostředí rodinného typu, individuální přístup,
sbor plně aprobovaných pedagogů

Základní škola

 bohatou nabídku mimoškolních aktivit (od dětských kroužků,
školní družiny až po nabídku vzdělávacích seminářů
pro studenty)

Osmileté gymnázium

 vybavené učebny (výtvarný ateliér, odborné učebny,
počítačovou pracovnu…), prostory pro mimoškolní aktivity
(školní klub, hudební zkušebnu)
 pravidelně otevřenou knihovnu s bohatou nabídkou titulů
pro nejrůznější věk i úrovně čtenářů
 školní jídelnu zajišťující košer stravu (svačiny a obědy)
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 Židovský a obecný program školky se úzce prolínají. Děti
se během roku v týdenních cyklech setkávají s židovskými
svátky, příběhy z Tóry nebo tématy spojenými se Státem
Izrael. Každé téma mají možnost uchopit všemi smysly při
tvořivých výtvarných úkolech, zpívání písniček, vyprávění,
při práci v kruhu a při společných oslavách svátků.

www.lauder.cz

Základní škola

Osmileté gymnázium
 Kvalitní gymnaziální vzdělávání od primy po oktávu
 Malé třídní kolektivy, což umožňuje individuální přístup.
 Erudovaný plně aprobovaný pedagogický kolektiv (lektoři
řady odborných programů, zahraniční lektoři, odborníci
profilující se i mimo oblast školství)
 Špičkové technické vybavení (interaktivní tabule,
multimediální učebny, počítačová laboratoř, přírodovědná
laboratoř, pracoviště GIS, knihovna, hudební zkušebna,
tělocvična, hřiště)
 Výuka mediální výchovy

Výuka na ZŠ vychází vzdělávacího programu Le-chajim
tovim. Žáci absolvují stejný rozsah učiva jako na ostatních
základních školách, přičemž osnovy jsou obohaceny
židovskou tematikou.

 Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího
programu Le-chajim maskilim.
 Srdečně vás zveme na online den otevřených dveří ,
který se koná 2. prosince 2020 (více informací
na www.lauder.cz) a 26. ledna 2021.

 Základní škola nabízí celý první stupeň a od školního roku
2016/17 je znovu otevřen i II. stupeň ZŠ, čímž se program
základní školy stal opět úplným.
 V 1. a 2. třídě učíme židovskou výchovu a hebrejštinu
společně podle programu Tal Am čtyři hodiny týdně.
Od 3. třídy vyučujeme hebrejskou i židovskou výchovu
zvlášť, resp. žáci si mohou vybrat mezi dvěma samostatnými
předměty či programem Tal Am.
 Výuka anglického jazyka probíhá od 3. třídy ZŠ.
V 8. ročníku ZŠ se žáci začínají učit druhý evropský jazyk.
 V třídách je příjemná rodinná atmosféra s individuálním
přístupem k žákovi (ve třídě bývá kolektiv okolo 20 žáků).
 Naše učebny jsou vybaveny moderní technikou, při výuce
využíváme i školní knihovnu. Pravidelně zařazujeme
projektové vyučování s veřejnou prezentací pro školu i rodiče.
 Nabízíme řadu odpoledních aktivit (např. keramika,
dramatický kroužek, míčové hry, výtvarný kroužek, šachy…).

 Úspěšnost přijetí na VŠ dlouhodobě 90–95 %
 Výuka angličtiny (prima – oktáva), hebrejštiny (prima – sexta),
němčiny nebo francouzštiny (tercie – oktáva)
 Bohatá nabídka volitelných seminářů (s ohledem jak
na židovský charakter školy, tak na odborné předměty
potřebné pro další studium na VŠ)

 Pro žáky I. stupně je otevřena školní družina ráno
i po vyučování.

 Poznávací pobyty (Izrael)

 Společně navštěvujeme místa spojená s židovskou historií
i dějinami a kulturou českých zemí.

 Přístupná knihovna a studovna s odbornou literaturou, beletrií
a počítači s internetem

 Pravidelně pořádáme školy v přírodě a lyžařský výcvik.

 Projektové vyučování mimo budovu školy

 Srdečně vás zveme na online den otevřených dveří , který se
koná 2. prosince 2020 (více informací na www.lauder.cz).

 Výměnné pobyty se zahraničními studenty

