
	  
Vzdělávání	  na	  prvním	  stupni	  základní	  školy	  
	  
První	  stupeň	  základní	  školy	  pečuje	  o	  rozvoj	  celé	  osobnosti	  dítěte.	  Jsme	  
přesvědčeni,	  že	  pozitivní,	  průzkumnické	  zážitky,	  které	  představují	  výzvu,	  mají	  
významný	  vliv	  na	  sebeúctu	  a	  budoucí	  postoje	  k	  učení.	  Pro	  děti	  je	  důležité,	  aby	  se	  
do	  vzdělávacího	  procesu	  aktivně	  zapojily;	  poskytujeme	  jim	  proto	  širokou	  škálu	  
příležitostí,	  aby	  se	  mohly	  rozvíjet	  po	  stránce	  sociální,	  emoční,	  tělesné	  i	  
intelektuální.	  Nabízíme	  také	  specializovanou	  výuku	  angličtiny	  jako	  druhého	  
jazyka,	  komunikační	  a	  jazykové	  výchovy	  a	  podporu	  pro	  žáky	  se	  speciálními	  
vzdělávacími	  potřebami.	  
	  
Naše	  kurikulum	  je	  založeno	  na	  zkoumání	  a	  pomáhá	  dětem,	  aby	  se	  naučily	  klást	  
otázky,	  zkoumat	  velké	  myšlenky,	  kriticky	  přemýšlet	  o	  tom,	  co	  se	  naučily,	  a	  
vědomosti	  si	  upevňovat.	  V	  průběhu	  takového	  bádání	  žáci	  aktivně	  procházejí	  
různými	  autentickými	  vzdělávacími	  zážitky,	  které	  jsou	  přiměřené	  stupni	  jejich	  
vývoje.	  Kurikulum	  je	  dále	  vystavěno	  tak,	  aby	  žáci	  museli	  splňovat	  určité	  
všeobecné	  standardy	  a	  v	  každém	  ročníku	  usilovali	  o	  dosažení	  určitých	  
srovnávacích	  kritérií	  (benchmarků).	  	  
	  
Rozvrhy	  jsou	  uspořádány	  tak,	  aby	  zahrnovaly	  časové	  úseky	  pro	  výuku	  ve	  třídě,	  
specializovanou	  výuku	  i	  hry	  venku.	  Děti	  se	  mohou	  účastnit	  specializované	  výuky	  
výtvarné	  výchovy,	  hudební	  výchovy,	  moderních	  jazyků	  a	  kultury	  (čeština,	  
francouzština,	  španělština,	  současná	  standardní	  čínština),	  výuky	  v	  knihovně	  a	  
tělesné	  výchovy.	  Do	  všech	  oblastí	  kurikula	  jsou	  integrovány	  mobilní	  technologie.	  
Specializovaná	  výuka	  doplňuje	  vzdělávací	  předměty	  a	  společně	  s	  nimi	  napomáhá	  
rozvoji	  dítěte	  jako	  celku.	  
	  
	  
Jak	  vyučujeme?	  
	  
Prostřednictvím	  zkoumání	  a	  integrace	  
	  
Zkoumání	  je	  přístup	  k	  učení,	  kdy	  se	  žáci	  zapojují	  do	  prozkoumávání	  důležitých	  
otázek	  a	  problémů.	  Prostřednictvím	  zkoumání	  chceme	  rozvíjet	  kompetence	  žáků	  
tak,	  aby	  získali	  dovednosti	  potřebné	  pro	  učení,	  a	  chceme	  je	  vybavit	  souborem	  
přenosných	  dovedností	  a	  schopností	  pro	  učení.	  Zkoumání	  je	  aktivní	  metodologie	  
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zaměřená	  na	  žáka	  (a	  na	  učení),	  jejímž	  cílem	  je	  rozvíjet	  důkladné	  porozumění	  
konceptům	  spojeným	  s	  fyzickým	  světem,	  společností	  i	  vlastním	  já.	  Tento	  
výzkumný	  model	  je	  svou	  povahou	  rovněž	  integrační,	  což	  znamená,	  že	  je	  
propojeno	  učení	  v	  různých	  oborech.	  (Murdoch	  2009)	  
	  
Naučit	  se	  učit	  se	  
	  
Zkoumání	  je	  primárně	  zaměřeno	  tak,	  aby	  dětem	  pomohlo	  naučit	  se,	  jak	  se	  učit.	  
Jak	  se	  děti	  zapojují	  do	  bádání,	  rozvíjejí	  své	  sebevědomí	  a	  dovednosti	  v	  oblasti	  
učení.	  Postupně	  si	  uvědomují	  že:	  
	  
• Pochopíme-‐li,	  jak	  se	  učit,	  mohou	  z	  nás	  být	  lepší	  žáci	  a	  studenti;	  
• Učit	  se	  můžeme	  kdekoli	  a	  kdykoli	  –	  učíme	  po	  celý	  život;	  
• Existují	  prostředky,	  s	  jejichž	  pomocí	  můžeme	  své	  učení	  zefektivnit;	  
• Každý	  žák	  je	  jedinečný	  –	  každý	  z	  nás	  má	  jiný	  styl	  učení,	  jiné	  preference	  a	  
přednosti.	  

	  
	  
	  
Hodnocení	  založené	  na	  standardech	  
	  
The	  International	  School	  of	  Prague	  používá	  na	  prvním	  stupni	  základní	  školy	  
systém	  hodnocení	  založený	  na	  standardech.	  
	  
Jak	  vypadá	  vysvědčení	  založené	  na	  standardech?	  
	  
Smyslem	  systému	  hodnocení	  založeného	  na	  standardech	  je	  poskytnout	  žákům	  i	  
rodičům	  jasnou	  představu	  o	  tom,	  co	  by	  dítě	  podle	  očekávání	  mělo	  znát,	  čemu	  by	  
mělo	  rozumět	  a	  jaké	  činnosti	  by	  mělo	  ovládat.	  Pomáhá	  dítěti	  porozumět	  svým	  
silným	  stránkám	  a	  stanovit	  si	  cíle	  učení	  do	  budoucna.	  
	  
Na	  vysvědčení,	  které	  vychází	  ze	  standardů,	  jsou	  uvedeny	  tyto	  očekávané,	  
konkrétní	  výstupy	  pro	  daný	  ročník	  nebo	  předmět.	  Stupeň	  výkonnosti	  dítěte	  
v	  těchto	  konkrétních	  výstupech	  učení	  je	  označen	  symbolem	  nebo	  „známkou“.	  	  
	  
Co	  jsou	  standardy	  a	  benchmarky?	  
	  
Standard	  je	  široký,	  ale	  přesně	  zaměřený	  popis	  hlavních	  kompetencí	  
v	  jednotlivých	  předmětech	  (matematika,	  komunikační	  a	  jazyková	  výchova,	  
společenské	  vědy,	  přírodní	  vědy,	  výtvarná	  výchova,	  hudební	  výchova,	  tělesná	  
výchova,	  moderní	  jazyky	  apod.)	  od	  předškolního	  stupně	  až	  do	  12.	  ročníku.	  	  
	  
Benchmark	  je	  podrobný	  popis	  výkonů,	  které	  se	  od	  žáků	  očekávají.	  
	  
Benchmarky	  jsou:	  
• Založené	  na	  výkonech,	  umožňují	  žákům	  využít	  své	  dovednosti	  a	  prokázat	  
stupeň	  jejich	  zvládnutí.	  
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• Popsány	  jasně	  tak,	  aby	  je	  učitelé	  mohli	  využít	  při	  výuce	  a	  rodiče	  a	  žáci	  chápali,	  
co	  se	  mají	  naučit.	  

Proč	  používáme	  symboly	  místo	  hodnocení	  písmeny	  (A,	  B,	  C)	  nebo	  číselnými	  
známkami?	  

Vhodně	  zvolené	  symboly	  mohou	  mít	  pro	  děti	  význam,	  jaké	  známky	  ve	  formě	  
písmen	  nebo	  čísel	  nemají.	  Záměrně	  volíme	  symboly,	  které:	  
	  
• zobrazují	  učení	  jako	  průběžný	  proces	  (šipka);	  
• znázorňují	  pokrok	  směřující	  k	  očekávanému	  výsledku	  učení	  (čáry	  na	  začátku,	  
uprostřed	  a	  na	  konci	  šipky);	  

• povzbuzují	  děti,	  aby	  se	  soustředily	  na	  svůj	  vlastní	  pokrok	  směřující	  k	  naplnění	  
standardů	  a	  benchmarků,	  a	  ne	  na	  srovnávání	  s	  ostatními.	  

Jak	  hodnotíme	  učení	  v	  jednotkách	  zkoumání?	  

Jednotka	  zkoumání	  představuje	  zkoumání	  „základních	  otázek“,	  které	  jsou	  
postaveny	  tak,	  aby	  u	  žáků	  podněcovaly	  zvídavost	  a	  udržely	  ji.	  Tyto	  otázky	  
vyzývají	  k	  novému	  promýšlení	  velkých	  myšlenek,	  předpokladů	  i	  dřívějších	  lekcí.	  
Díky	  tomuto	  bádání	  si	  děti	  budují	  porozumění	  „velkým	  myšlenkám“	  –	  základním	  
pojmům,	  principům	  a	  teoriím	  –	  které	  jsou	  ústředními	  body	  určitého	  oboru	  (např.	  
historie,	  biologie,	  chemie,	  antropologie	  apod.).	  „Trvalé	  porozumění“	  odkazuje	  na	  
velké	  myšlenky	  a	  vyjadřuje,	  čemu	  by	  dítě	  díky	  učení	  v	  jednotce	  zkoumání	  mělo	  
rozumět	  nebo	  jaké	  činnosti	  by	  mělo	  zvládat.	  „Trvalé	  porozumění“	  je	  to,	  co	  by	  žáci	  
měli	  chápat	  a	  umět	  použít	  i	  za	  několik	  let,	  kdy	  už	  podrobnosti	  zapomenou.	  
	  
Na	  vysvědčení	  podáváme	  zprávu	  o	  pokroku,	  kterého	  dítě	  dosáhlo	  při	  budování	  
„trvalého	  porozumění“	  velkým	  myšlenkám	  ve	  výzkumné	  jednotce.	  Rubriky	  a	  
ukázky	  z	  prací	  žáků	  v	  portfoliu	  ilustrují	  rozvíjející	  se	  dovednosti	  dítěte,	  jak	  jsou	  
definovány	  v	  podobě	  standardů	  a	  benchmarků.	  
	  
Komunikační	  a	  jazyková	  výchova	  
	  
Cílem	  programu	  je	  rozvíjet	  gramotnost	  za	  pomoci	  vyváženého	  přístupu	  
zaměřeného	  na	  žáky,	  který	  se	  soustředí	  na	  poslech,	  mluvený	  projev,	  čtení	  i	  psaní	  
s	  porozuměním	  a	  pro	  radost.	  Kde	  je	  to	  vhodné,	  propojujeme	  studium	  literatury	  
s	  jednotkami	  zkoumání.	  
	  
Program	  žákům	  umožňuje:	  
	  
• Pozorně	  se	  zabývat	  širokou	  škálou	  starých	  i	  nových	  literárních	  forem	  i	  forem	  
informačních	  médií;	  

• Používat	  jazyk	  v	  autentických	  kontextech	  pro	  různé	  účely	  a	  pro	  různé	  
adresáty;	  

• Využít	  řadu	  jazykových	  dovedností	  a	  strategií	  pro	  pochopení	  významu,	  
kladení	  otázek	  a	  vyjadřování	  myšlenek;	  
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• Využívat	  jazykové	  dovednosti	  v	  různých	  kontextech	  za	  účelem	  propojování,	  
prohlubování	  zkušeností	  a	  rozšiřování	  obzorů.	  

	  
Kurikulum	  v	  oblasti	  komunikační	  a	  jazykové	  výchovy	  se	  zaměřuje	  na	  tyto	  
standardy:	  
	  
Využití	  dovedností	  a	  strategií	  v	  oblasti	  poslechu,	  mluveného	  projevu,	  pozorování	  
a	  prezentace	  k	  efektivní	  komunikaci:	  
	  
• Aktivní	  poslech	  v	  rozmanitých	  kontextech;	  
• Efektivní	  mluvený	  projev	  s	  rozmanitými	  účely;	  
• Kritické	  pozorování	  různých	  obrazových	  a	  mediálních	  forem	  (shromáždi,	  
analyzuj,	  vyhodnoť);	  

• Prezentace	  myšlenek	  a	  porozumění	  v	  podobě	  přiměřené	  úkolu,	  účelu	  a	  
adresátům.	  

	  
Využití	  dovedností	  a	  strategií	  v	  oblasti	  čtení	  za	  účelem	  porozumění	  rozmanitým	  
textům:	  
	  
• Využití	  konceptů	  slov	  a	  tisku;	  
• Využití	  strategií	  pro	  vyvozování	  významu	  ze	  slov	  a	  rozšiřování	  slovní	  zásoby;	  
• Využití	  dovedností	  a	  strategií	  před	  čtením,	  při	  něm	  i	  po	  jeho	  skončení	  pro	  
budování	  významu;	  

• Ovládnutí	  efektivních	  postupů	  při	  čtení.	  
	  
Využití	  dovedností	  a	  strategií	  v	  oblasti	  psaní	  pro	  různé	  účely	  a	  adresáty:	  
	  
• Využití	  procesu	  psaní	  (plánuj,	  vypracuj	  koncept,	  upravuj,	  edituj,	  zveřejni);	  
• Využití	  vhodných	  konvencí	  při	  psaní;	  
• Využití	  vhodných	  strategií	  pro	  psaní	  v	  rozmanitých	  formách;	  
• Ovládnutí	  efektivních	  postupů	  při	  psaní.	  
	  
	  
Komponenty	  našeho	  programu	  komunikační	  a	  jazykové	  výchovy	  
na	  prvním	  stupni	  základní	  školy:	  
	  
Čteme	  žákům:	  
Hlasité	  předčítání	  je	  každodenním	  prvkem	  vyváženého	  programu	  komunikační	  a	  
jazykové	  výchovy	  ve	  všech	  ročnících	  prvního	  stupně.	  Předčítání	  buduje	  důležité	  
výchozí	  jazykové	  dovednosti,	  rozšiřuje	  znalosti,	  ukazuje	  modelové	  chování	  a	  
pomáhá	  žákům	  porozumět	  účelu	  čtení	  a	  motivovat	  je	  k	  němu.	  
	  
Čteme	  s	  žáky:	  
Žáci	  mají	  pravidelně	  příležitost	  číst	  a	  reagovat	  na	  text	  na	  úrovni,	  která	  odpovídá	  
úrovni	  jejich	  výuky,	  s	  pomocí	  učitele	  při	  společném	  nebo	  řízeném	  čtení.	  
	  
• Společné	  čtení:	  žáci	  a	  učitel	  čtou	  text	  společně.	  
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• Řízené	  čtení:	  učitel	  pracuje	  s	  malou	  skupinou	  žáků	  a	  využívají	  text	  na	  úrovni	  
odpovídající	  jejich	  výuce	  (texty,	  které	  dokáží	  přečíst	  správně	  z	  90-‐94	  %).	  

	  
Žáci	  čtou	  sami:	  
Žáci	  mají	  každý	  den	  příležitost	  číst	  a	  reagovat	  na	  texty	  na	  své	  vlastní	  úrovni	  
(texty,	  které	  dokáží	  přečíst	  správně	  z	  více	  než	  94	  %),	  a	  to	  jak	  ve	  škole,	  tak	  doma.	  
	  
Píšeme	  s	  žáky:	  
Žáci	  mají	  pravidelně	  příležitost	  pozorovat	  proces	  psaní	  naživo,	  při	  minilekcích,	  
modelové	  výuce	  nebo	  při	  společném/interaktivním	  psaní.	  
	  
• Společné/interaktivní	  psaní:	  žáci	  a	  učitelé	  při	  psaní	  textu	  spolupracují.	  
• Modelové	  psaní:	  učitel	  ukazuje	  modelové	  strategie	  psaní,	  „myslí	  nahlas“	  a	  
demonstruje	  různé	  aspekty	  procesu	  psaní.	  

	  
Žáci	  píší	  sami:	  
Žáci	  mají	  každý	  den	  příležitost	  psát	  a	  pravidelně	  mají	  příležitost	  využívat	  prvky	  
procesu	  psaní:	  příprava	  náčrtu,	  konceptu,	  úpravy,	  editace,	  zveřejnění	  a	  sdílení.	  
	  
Studium	  slovní	  zásoby	  a	  práce	  s	  ní:	  
Studium	  slovní	  zásoby	  zahrnuje	  učení	  se	  o	  slovech,	  jejich	  struktuře	  a	  významu	  a	  
je	  pravidelnou	  součástí	  vyváženého	  programu	  komunikační	  a	  jazykové	  výchovy.	  
Patří	  sem	  rozšiřování	  slovní	  zásoby,	  povědomí	  o	  fonologii,	  fonetice	  a	  dekódování.	  
Žáci	  se	  zaměřují	  na	  slovní	  zásobu	  a	  význam	  při	  činnostech	  v	  rámci	  studia	  slovní	  
zásoby,	  kdy	  studují	  části	  slov	  (předpony,	  přípony,	  kořeny)	  a	  význam	  slov.	  

Mezi	  pravidelné	  prvky	  výuky	  v	  programu	  komunikační	  a	  jazykové	  výchovy	  
patří:	  

Modelová	  výuka	  a	  hlasité	  přemýšlení,	  při	  kterých	  jsou	  demonstrovány	  pokročilé	  
jazykové	  a	  komunikační	  dovednosti	  v	  praxi.	  
	  
Explicitní	  výuka	  dovedností	  a	  strategií	  v	  úzce	  zaměřených	  hodinách	  /	  minilekcích,	  
kde	  žáci	  získávají	  nástroje	  pro	  samostatné	  čtení	  a	  psaní.	  
	  
Strukturovaný	  mluvený	  projev,	  při	  kterém	  žáci	  diskutují	  o	  svém	  čtení	  a	  psaní	  
s	  partnery	  nebo	  v	  malých	  skupinách.	  
	  
Průběžné	  hodnocení,	  kterým	  se	  řídí	  rozhodování	  o	  další	  výuce.	  
	  
Konzultace,	  při	  kterých	  mají	  jednotliví	  žáci	  čas	  reflektovat	  své	  pokroky,	  získat	  
zpětnou	  vazbu	  od	  učitele	  a	  stanovit	  si	  cíle.	  
	  
Kurikulum	  v	  oblasti	  komunikační	  a	  jazykové	  výchovy	  
	  
Žáky	  vnímáme	  ve	  vývojovém	  kontinuu	  a	  v	  souladu	  s	  touto	  filozofií	  se	  v	  níže	  
uvedených	  podrobných	  dokumentech	  odrážejí	  rozmanité	  jazykové	  dovednosti,	  
které	  žáci	  využívají	  při	  vzájemné	  komunikaci	  ve	  všech	  aspektech	  svého	  
vzdělávání.	  
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Smyslem	  těchto	  kurikulárních	  dokumentů	  v	  oblasti	  komunikační	  a	  jazykové	  
výchovy	  je:	  
	  
• jasně	  definovat	  očekávaná	  kritéria	  pro	  „splnění“	  benchmarků	  v	  každém	  
ročníku;	  

• jasně	  definovat	  očekávání,	  pokud	  jde	  o	  obsah	  výuky	  a	  hodnocení	  v	  každém	  
ročníku;	  

• poskytnout	  nástroj	  pro	  plánování	  výuky	  a	  vytváření	  rubrik	  a	  dodat	  společnou	  
terminologii.	  

	  
Zde	  si	  můžete	  stáhnout	  pdf	  soubor	  s	  kurikulem	  ISP	  pro	  oblast	  komunikační	  a	  
jazykové	  výchovy	  na	  předškolním	  stupni	  a	  v	  1.	  a	  2.	  ročníku	  základní	  školy.	  
	  
Zde	  si	  můžete	  stáhnout	  pdf	  soubor	  s	  kurikulem	  ISP	  pro	  oblast	  komunikační	  a	  
jazykové	  výchovy	  ve	  3.	  až	  5.	  ročníku	  základní	  školy.	  
	  
Matematika	  
	  
Využíváme	  program	  s	  názvem	  „Everyday	  Mathematics	  K-‐5“	  (Matematika	  pro	  
každý	  den	  pro	  první	  stupeň	  ZŠ“).	  
	  
Everyday	  Mathematics	  je	  ucelené	  matematické	  kurikulum,	  které	  je	  výsledkem	  
projektu	  zpracovaného	  na	  Matematické	  fakultě	  University	  of	  Chicago	  a	  
publikovaného	  v	  nakladatelství	  McGraw-‐Hill	  Education.	  V	  současné	  době	  jej	  
každoročně	  využívá	  přibližně	  4,3	  milionu	  žáků	  ve	  více	  než	  220.000	  školních	  tříd.	  
Podrobné	  informace	  pro	  jednotlivé	  ročníky	  je	  možné	  získat	  na	  webových	  
stránkách	  University	  of	  Chicago	  pod	  tímto	  odkazem.	  
	  
Cílem	  výukového	  programu	  v	  předmětu	  matematika	  je,	  aby	  žáci	  rozvíjeli	  svou	  
matematickou	  gramotnost	  a	  mentální	  návyky,	  aby	  se	  zároveň	  naučili	  mít	  
z	  matematiky	  radost	  a	  poznali,	  jakou	  má	  hodnotu	  a	  získali	  jistotu	  při	  aplikaci	  a	  
užívání	  matematiky	  v	  různých	  kontextech.	  
	  
Matematické	  kurikulum	  pro	  první	  stupeň	  se	  zaměřuje	  na	  následující	  standardy:	  
	  
• Předvedení	  a	  pochopení	  matematických	  konceptů	  a	  znalostí;	  
• Využití	  rozmanitých	  strategií	  při	  řešení	  problémů;	  
• Správná	  a	  jasná	  prezentace	  a	  odůvodnění	  matematických	  idejí.	  
	  
Prostřednictvím	  řešení	  problémů,	  odůvodňování,	  logiky	  a	  komunikace	  v	  řadě	  
různých	  situací	  se	  žáci	  učí	  ocenit	  širší	  aplikaci	  a	  využití	  matematiky,	  jednak	  jako	  
samostatné	  disciplíny	  a	  jednak	  jako	  nástroje	  pro	  interpretaci	  a	  pochopení	  světa.	  
	  
Chceme,	  aby	  všichni	  žáci	  naplnili	  svůj	  potenciál,	  a	  využíváme	  proto	  různorodé	  a	  
samostatné	  výukové	  aktivity,	  které	  jsou	  zaměřeny	  na	  individuální	  potřeby	  
každého	  žáka.	  
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Přírodní	  a	  společenské	  vědy	  
	  
Žáci	  se	  s	  těmito	  předměty	  setkávají	  v	  integrovaných	  jednotkách	  zkoumání,	  
v	  nichž	  se	  děti	  zapojují	  do	  zkoumání	  autentických	  kontextů.	  Prostřednictvím	  
svého	  bádání	  děti	  nejen	  rozvíjejí	  pojmové	  porozumění	  a	  učí	  se	  o	  obsahu,	  který	  je	  
v	  daném	  předmětu	  přiměřený	  jejich	  vývoji;	  rozvíjejí	  také	  dovednosti	  specifické	  
pro	  jednotlivé	  předměty,	  učí	  se	  myslet	  jako	  vědci,	  historikové	  a	  geografové.	  
Smyslem	  těchto	  zkoumání	  je,	  aby	  se	  děti	  učily	  kritickému	  i	  tvořivému	  myšlení	  a	  
rozvíjely	  dovednosti	  definované	  ve	  standardech	  ISP.	  
	  
Standardy	  pro	  společenské	  vědy:	  
	  
• Vysvětlení	  lidské	  zkušenosti	  za	  pomoci	  místa,	  času	  a	  kultury;	  
• Interpretace	  zdrojů	  (účel,	  perspektiva	  a	  relevance);	  
• Srovnání	  zkušeností	  a	  událostí	  na	  různých	  místech,	  v	  různých	  dobách	  a	  

kulturách;	  
• Zkoumání	  lidských	  zkušeností	  za	  účelem	  výkladu;	  
• Zkoumání	  problémů	  jednotlivců,	  komunity	  a	  celosvětových	  problémů	  tak,	  

aby	  rozhodnutí	  byla	  podložena	  informacemi.	  	  
	  
Standardy	  pro	  přírodní	  vědy:	  
	  
• Prokázání	  znalostí	  a	  porozumění	  konceptům	  z	  oblasti	  přírodních	  věd;	  
• Kladení	  otázek	  a	  vytváření	  hypotéz;	  
• Využívání	  nástrojů	  a	  metod;	  
• Zpracování,	  analýza	  a	  interpretace	  dat;	  
• Vyvozování	  závěrů	  a	  komunikace;	  
• Identifikace	  problémů	  a	  rozhodování.	  
	  
Specializované	  programy	  
	  
Třídní	  učitelé	  vyučují	  jazykovou	  výchovu,	  matematiku	  a	  přírodní	  a	  společenské	  
vědy.	  Následující	  předměty	  vyučují	  odborní	  učitelé:	  
	  
Moderní	  jazyky	  
	  
Na	  prvním	  stupni	  nabízíme	  další	  jazyky:	  češtinu,	  španělštinu,	  francouzštinu	  a	  
moderní	  spisovnou	  čínštinu.	  Naším	  hlavním	  cílem	  je	  poskytnout	  žákům	  první	  
kontakt	  s	  cizím	  jazykem	  (tj.	  s	  jazykem,	  kterým	  nemluví	  doma).	  Pomocí	  
dynamických	  her	  a	  činností	  	  procvičujeme	  čtyři	  jazykové	  dovednosti	  (poslech,	  
mluvení,	  čtení	  a	  psaní),	  a	  to	  vše	  v	  uvolněném	  a	  podnětném	  prostředí.	  Kroužek	  
moderních	  jazyků	  se	  koná	  dvakrát	  nebo	  třikrát	  týdně	  a	  přihlásit	  se	  mohou	  děti	  
z	  2.-‐5.	  ročníku.	  
	  
Pokud	  se	  do	  kroužku	  moderních	  jazyků	  chtějí	  přihlásit	  děti,	  jejichž	  mateřským	  
jazykem	  není	  angličtina,	  musí	  prokázat	  pokročilou	  znalost	  anglického	  jazyka	  
(vyučovací	  jazyk	  ISP).	  Všechny	  děti,	  které	  jsou	  v	  ISP	  nové	  a	  které	  nejsou	  
přihlášeny	  na	  angličtinu	  jako	  druhý	  jazyk,	  se	  účastní	  výuky	  českého	  jazyka,	  aby	  
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se	  seznámily	  s	  kulturou	  a	  jazykem	  naší	  hostitelské	  země.	  V	  začátečnickém	  kurzu	  
češtiny	  je	  důraz	  kladen	  na	  základní	  slovní	  zásobu	  a	  fráze,	  které	  mohou	  žáci	  
použít	  v	  běžném	  životě.	  Budou	  se	  také	  učit	  o	  České	  republice,	  každodenním	  
životě,	  kultuře	  a	  svátcích.	  Po	  prvním	  roce	  v	  ISP	  si	  žáci	  mohou	  vybrat,	  zda	  budou	  
v	  kurzu	  českého	  jazyka	  pokračovat,	  nebo	  si	  vyberou	  jiný	  z	  nabízených	  jazyků.	  
	  
Výtvarná	  výchova	  
	  
Výtvarná	  výchova	  je	  jedinečnou	  možností,	  jak	  oslovit	  představivost	  žáka	  a	  jeho	  
tvůrčí	  schopnosti,	  vybavit	  jej	  dovednostmi	  a	  postoji,	  které	  může	  uplatnit	  ve	  všech	  
oblastech	  života,	  a	  obohatit	  jeho	  chápání	  lidskosti	  v	  celé	  její	  pestrosti.	  Díky	  
výtvarné	  výchově	  mohou	  žáci	  navázat	  spojení	  sami	  se	  sebou,	  s	  ostatními	  žáky	  a	  
komunikovat	  a	  všem	  žákům	  umožňují	  výtvarné	  činnosti	  propojovat	  zkušenosti,	  
které	  získávají	  učením,	  se	  skutečným	  světem.	  
	  
Kurikulum	  výtvarné	  výchovy	  na	  prvním	  stupni	  základní	  školy	  pomáhá	  žákům	  
rozvíjet	  dovednosti	  definované	  v	  následujících	  standardech:	  
	  
• Používání	  rozmanitých	  médií,	  technik	  a	  postupů;	  
• Poučení	  o	  principech	  výtvarného	  umění	  a	  jejich	  aplikace;	  
• Interpretace,	  tvůrčí	  odezva	  a	  ocenění	  sebevyjádření;	  
• Rozpoznání	  a	  reflexe	  výtvarného	  umění	  ve	  spojení	  s	  historií,	  různými	  
kulturami	  a	  společnostmi;	  

• Používání	  jazyka	  kritiky	  při	  analýze	  a	  interpretaci	  uměleckého	  díla.	  
	  
	  
Múzická	  umění	  (hudební	  výchova)	  
	  
ISP	  múzickým	  uměními	  opravdu	  žije.	  Zkoumání	  a	  výuka	  hudby	  se	  odehrávají	  
v	  naší	  dobře	  vybavené	  hudební	  učebně	  vždy	  jednou	  za	  dva	  nebo	  tři	  dny	  (podle	  
věku).	  Sekvenční	  kurikulum	  postavené	  na	  dovednostech	  umožňuje	  žákům,	  aby	  
pronikali	  do	  tajů	  hudebních	  zápisů,	  poslechu,	  zpěvu,	  pohybu,	  hry	  na	  hudební	  
nástroje,	  skladby,	  nahrávání	  za	  pomoci	  technologií,	  improvizace,	  tance	  a	  
propojování	  hudby	  s	  dalšími	  oblastmi	  výuky	  v	  ISP.	  Hudební	  učebna	  vždy	  žije	  
učením	  a	  úsměvy.	  Žáci	  mají	  mnoho	  příležitostí	  své	  dovednosti	  představit	  
veřejně,	  ať	  už	  na	  velkém	  koncertě	  v	  našem	  Landau	  Theater	  nebo	  při	  představení	  
na	  shromáždění	  prvního	  stupně,	  které	  se	  koná	  vždy	  jednou	  za	  dva	  týdny.	  Vedle	  
všeobecné	  hudební	  výchovy,	  kterou	  všechny	  děti	  provází	  jeden	  z	  našich	  dvou	  
odborných	  učitelů	  hudby	  pro	  předškolní	  věk	  a	  první	  stupeň,	  je	  zde	  možnost	  
zapojit	  se	  do	  činnosti	  hudebního	  divadla	  /	  sboru,	  orchestru,	  smyčcového	  
orchestru,	  tanečního	  kroužku	  nebo	  výuky	  hry	  na	  kytaru.	  
	  
Hlavním	  cílem	  tělesné	  výchovy	  na	  prvním	  stupni	  je	  pomoci	  dětem	  vytvořit	  si	  
životní	  styl,	  který	  bude	  i	  po	  fyzické	  stránce	  aktivní,	  a	  naučit	  je	  radovat	  se	  
z	  různých	  typů	  sportů	  a	  fyzické	  aktivity.	  V	  hodinách	  tělesné	  výchovy	  a	  
nepovinných	  kroužcích	  mají	  žáci	  možnost	  rozvíjet	  se	  v	  různých	  pohybových	  
formách	  a	  zároveň	  se	  seznamovat	  s	  přiměřeným	  osobním	  a	  společenským	  
chováním	  ve	  sportovním	  prostředí.	  
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Tělesná	  výchova	  
	  
• inspiruje	  žáky	  k	  tomu,	  aby	  vedli	  zdravý	  život,	  za	  pomoci	  jednotek	  
strukturovaného	  kurikula,	  aktivit	  v	  době	  obědové	  přestávky,	  nepovinných	  
kroužků	  a	  programu	  školních	  soutěží;	  

• rozvíjí	  radost	  z	  fyzické	  aktivity	  po	  celý	  život	  žáků	  a	  připravuje	  je	  k	  tomu,	  aby	  
se	  dokázali	  přizpůsobit	  a	  zodpovědně	  přispívat	  naší	  rozmanité	  komunitě	  
dovednostmi,	  které	  se	  učí	  přímo	  v	  našich	  hodinách	  a	  jejich	  prostřednictvím;	  

• dává	  žákům	  možnost	  kriticky	  a	  tvořivě	  myslet,	  spolupracovat	  s	  ostatními	  i	  
pracovat	  samostatně,	  efektivně	  naslouchat	  a	  komunikovat	  a	  jednat	  se	  
soucitem,	  čestně	  s	  úctou	  a	  mezikulturním	  porozuměním.	  

	  
Informační	  technologie	  na	  prvním	  stupni	  základní	  školy	  
	  
Cílem	  výuky	  v	  předmětu	  informační	  technologie	  na	  prvním	  stupni	  je	  podpořit	  
užívání	  digitálních	  zařízení	  (laptopy,	  iPady,	  iTouche,	  projektory	  apod.)	  jakožto	  
nástrojů	  pro	  podporu	  výuky	  ve	  třídách	  a	  ve	  všech	  předmětech.	  Disponujeme	  
širokým	  výběrem	  mobilních	  technologií,	  které	  žákům	  pomáhají	  zkoumat	  různé	  
koncepty	  na	  různých	  úrovních	  a	  shromažďovat,	  spojovat	  a	  prezentovat	  
myšlenky	  a	  informace	  tvořivými	  a	  inovativními	  způsoby.	  Ústředním	  prvkem	  
našeho	  kurikula	  v	  oblasti	  IT	  na	  prvním	  stupni	  je	  zaměření	  na	  digitální	  občanství.	  
Naším	  cílem	  je	  pomoci	  dětem,	  aby	  digitální	  nástroje,	  které	  mají	  k	  dispozici,	  
využívaly	  bezpečně	  a	  zodpovědně.	  
	  
První	  stupeň	  základní	  školy	  je	  vybaven	  pěti	  sadami	  notebooků,	  z	  nichž	  každá	  
obsahuje	  21	  	  notebooků	  Apple	  Macbook	  s	  13”	  monitorem.	  Tři	  tyto	  sady	  jsou	  
určeny	  pro	  šest	  lekcí	  ve	  4.	  a	  5.	  ročníku,	  jedna	  sada	  je	  určena	  pro	  tři	  lekce	  ve	  3.	  
ročníku	  a	  jedna	  sada	  21	  Macbooků	  je	  určena	  pro	  výuku	  v	  předškolních	  třídách	  a	  
v	  1.	  a	  2.	  ročníku.	  Máme	  pět	  iPadů,	  které	  jsou	  v	  pilotní	  výuce	  testovány	  
v	  předškolních	  třídách	  a	  v	  1.	  a	  2.	  ročníku,	  a	  tři	  iTouche,	  které	  testují	  vzdělávací	  
poradci.	  
	  
Všem	  třídním	  i	  odborným	  učitelům	  je	  k	  dispozici	  podpora	  ze	  strany	  odborného	  
poradce	  pro	  integraci	  IT,	  který	  je	  v	  naší	  škole	  zaměstnán	  na	  plný	  úvazek.	  Pomáhá	  
jim	  smysluplně	  využívat	  IT	  při	  plánování,	  výuce,	  hodnocení	  a	  reflexi	  lekcí	  tak,	  
aby	  lépe	  pomáhali	  žákům	  porozumět	  výuce.	  
	  
Angličtina	  jako	  druhý	  jazyk	  
	  
Na	  prvním	  stupni	  jsou	  všechny	  děti,	  jejichž	  mateřským	  jazykem	  není	  angličtina,	  
při	  nástupu	  do	  školy	  testovány.	  Hodnocení	  jazykových	  dovedností	  pomáhá	  při	  
stanovení	  vhodného	  umístění	  v	  programu	  výuky	  angličtiny	  jako	  druhého	  jazyka	  i	  
při	  výběru	  třídy.	  Průběžné	  hodnocení	  se	  využívá	  při	  rozhodování	  o	  tom,	  jakou	  
jazykovou	  podporu	  děti	  potřebují	  pro	  zpřístupnění	  obsahu	  učiva	  v	  daném	  
ročníku,	  a	  také	  při	  posouzení	  toho,	  zda	  již	  dosáhly	  pokročilých	  znalostí	  
angličtiny,	  které	  jsou	  dostačující,	  aby	  program	  výuky	  angličtiny	  jako	  druhého	  
jazyka	  mohly	  opustit.	  	  
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Cílem	  programu	  výuky	  angličtiny	  jako	  druhého	  jazyka	  je	  vybudovat	  sociální	  i	  
akademické	  dovednosti,	  které	  jsou	  nezbytné	  k	  tomu,	  aby	  se	  žáci	  mohli	  stát	  
aktivními	  členy	  komunity	  ISP.	  Studenti	  angličtiny	  jako	  druhého	  jazyka	  jsou	  
v	  maximální	  možné	  míře	  „ponořeni“	  do	  běžné	  třídy.	  Studenti	  angličtiny	  jako	  
druhého	  jazyka	  pracují	  na	  tom,	  aby	  získali	  jazykové	  dovednosti,	  které	  jsou	  
zapotřebí	  pro	  přístup	  k	  běžnému	  kurikulu	  třídy.	  Pokud	  je	  to	  možné,	  poskytují	  jim	  
učitelé	  angličtiny	  jako	  druhého	  jazyka	  podporu	  přímo	  ve	  třídě.	  Nejnovější	  
výzkumy	  ukazují,	  že	  imerze	  (ponoření)	  s	  podporou	  osvojování	  druhého	  jazyka	  
urychluje;	  žáci	  se	  zároveň	  díky	  této	  metodě	  cítí	  být	  součástí	  a	  platnými	  členy	  
kolektivu	  třídy.	  
	  
	  
Speciální	  podpůrný	  program	  jazykové	  výchovy	  
	  
Speciální	  podpůrný	  program	  jazykové	  výchovy	  jsme	  zahájili	  v	  roce	  2010.	  
Smyslem	  programu	  je	  poskytovat	  podporu	  žákům,	  kteří	  potřebují	  více	  času,	  
procvičování	  nebo	  pomoci	  pro	  rozvíjení	  základních	  jazykových	  dovedností.	  Jeho	  
východiskem	  je	  model	  včasné	  intervence.	  Cílem	  včasné	  intervence	  je	  zabývat	  se	  
problémy	  v	  oblasti	  gramotnosti	  včas,	  než	  se	  z	  nich	  stanou	  obtíže,	  které	  děti	  trápí	  
dlouhodobě.	  
Komu	  je	  podpora	  v	  jazykové	  výchově	  určena?	  
	  
Podpora	  v	  jazykové	  výchově	  je	  nabízena	  žákům,	  kteří	  mají	  zvláštní	  potřeby	  
v	  těchto	  oblastech:	  
	  

• Opakování	  konkrétních	  jazykových	  dovedností	  z	  předchozího	  ročníku.	  
• Potřeba	  delšího	  času	  a	  dalšího	  procvičování	  při	  osvojování	  nových	  

dovedností.	  
• Doplnění	  učiva	  v	  konkrétní	  oblasti	  jazykové	  výchovy.	  

	  
O	  potřebách	  žáků	  rozhodujeme	  podle:	  
	  

• Výsledků	  hodnocení.	  
• Ukázek	  žákovských	  prací.	  
• Pozorování	  a	  doporučení	  učitele.	  

	  
Skupiny	  v	  podpůrném	  programu	  jazykové	  výchovy	  se	  v	  průběhu	  roku	  často	  
obměňují	  s	  ohledem	  na:	  
	  

• Pokroky	  a	  zlepšení	  žáků.	  
• Nové	  výsledky	  hodnocení.	  
• Práci	  žáků	  a	  pozorování	  z	  výuky.	  

	  
	  
Podpora	  dětí	  se	  speciálními	  vzdělávacími	  potřebami	  
	  
The	  International	  School	  of	  Prague	  si	  uvědomuje,	  že	  její	  žáci	  pocházejí	  z	  různých	  
prostředí,	  mají	  různé	  zájmy	  a	  že	  se	  také	  různým	  způsobem	  učí.	  Jsme	  přesvědčeni,	  
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že	  kvalitní	  vzdělávací	  program	  předkládá	  výzvy	  všem	  žákům	  a	  žákům	  se	  
speciálními	  potřebami	  poskytuje	  podporu.	  Proto	  byl	  vytvořen	  program	  podpory	  
pro	  děti	  se	  speciálními	  vzdělávacími	  potřebami,	  jehož	  cílem	  je	  zvýšit	  
akademickou	  i	  emoční	  úspěšnost	  všech	  žáků.	  V	  oblasti	  podpory	  pro	  děti	  se	  
speciálními	  vzdělávacími	  potřebami	  spolupracujeme	  s	  dalšími	  odborníky	  a	  
s	  třídními	  učiteli	  a	  posuzujeme	  a	  navrhujeme	  individuální	  vzdělávací	  podporu	  
pro	  žáky,	  u	  kterých	  byly	  identifikovány	  lehké	  poruchy	  učení.	  	  
	  
Definice	  lehkých	  poruch	  učení	  v	  ISP	  
	  
Žák	  s	  lehkou	  poruchou	  učení	  v	  International	  School	  of	  Prague	  naráží	  na	  obtíže	  
v	  oblasti	  přístupu	  k	  obsahu	  nebo	  při	  prezentaci	  své	  školní	  práce.	  Kromě	  toho	  se	  
může	  žák	  s	  lehkou	  poruchou	  učení	  setkávat	  s	  potížemi	  i	  ve	  svém	  osobním	  nebo	  
společenském	  životě.	  Od	  žáků,	  u	  kterých	  byla	  rozpoznána	  lehká	  porucha	  učení,	  
se	  očekává,	  že	  budou	  pracovat	  v	  běžném	  třídním	  kolektivu	  s	  přiměřenými	  
modifikacemi	  nebo	  úpravami.	  
	  
Upozorňujeme,	  že	  podpora,	  kterou	  jsme	  schopni	  poskytovat,	  je	  podmíněna	  
počtem	  dětí,	  které	  jsou	  do	  podpůrného	  programu	  v	  daném	  ročníku	  již	  zařazeny.	  
	  
Na	  prvním	  stupni	  je	  dětem	  se	  speciálními	  vzdělávacími	  potřebami	  
poskytována	  podpora	  v	  následujících	  podobách:	  
	  
• Přímá	  podpora	  ve	  třídě;	  
• Specializovaná	  individuální	  výuka	  v	  běžné	  třídě	  i	  mimo	  ni;	  
• Úpravy	  běžného	  kurikula	  třídy;	  
• Poskytování	  informací	  rodičům.	  
	  
Jak	  to	  funguje	  v	  praxi	  
	  
Základem	  našeho	  úspěchu	  je	  porozumění	  žákovi.	  Podpůrné	  služby	  jsou	  voleny	  
s	  ohledem	  na	  individuální	  potřeby	  žáka	  a	  vzniká	  individuální	  vzdělávací	  
strategie.	  Tento	  plán	  zahrnuje	  informace	  o	  školních	  výkonech	  žáka	  v	  minulosti,	  
vzdělávací	  profil	  a	  konkrétní	  cíle,	  na	  které	  se	  učitelé	  ve	  vzájemné	  spolupráci	  
zaměřují.	  Za	  účelem	  naplnění	  potřeb	  žáka	  je	  možné	  poskytovat	  základní	  nebo	  
mírnou	  formu	  podpory:	  
	  
Základní	  podpora	  
	  
• Konzultace	  se	  speciálním	  pedagogem	  
• Podpora	  pro	  diferencované	  výukové	  strategie	  ve	  třídě	  
• Podpora	  při	  provádění	  úprav	  ve	  třídě	  
• Sledování	  výkonů	  žáka	  
• Podpora	  v	  oblasti	  jazykové	  výchovy	  –	  buď	  ve	  třídě	  nebo	  mimo	  ni	  
• Specifické	  potřeby	  v	  oblasti	  psaní	  –	  buď	  ve	  třídě	  nebo	  mimo	  ni	  
• Podpora	  v	  oblasti	  matematiky	  –	  buď	  ve	  třídě	  nebo	  mimo	  ni	  
• Lekce	  zaměřené	  na	  rozvoj	  organizačních	  a	  studijních	  dovedností	  
• Poradenství	  v	  případě	  občasných	  obav	  z	  adaptace	  na	  školní	  prostředí	  
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Mírná	  podpora	  
	  
• Speciální	  výuka	  v	  malých	  skupinách	  v	  oblasti	  hlavních	  gramotností	  
• Výuka	  za	  asistence	  dalšího	  učitele	  
• Rozvíjení	  sociálních	  a	  emočních	  dovedností	  
• Podpora	  pro	  diferencované	  výukové	  strategie	  ve	  třídě,	  včetně	  úprav	  a	  
uzpůsobení	  kurikula	  

• Výuka	  speciálně	  zaměřená	  na	  naplňování	  akademických	  potřeb	  
• Asistenční	  technologie	  
• Poradenství	  v	  případě	  přetrvávajících	  obav	  spojených	  se	  školou	  
	  
Upozorňujeme,	  že	  na	  prvním	  stupni	  není	  poskytována	  intenzivní	  podpora.	  
Intenzivní	  podpora	  by	  mohla	  zahrnovat	  následující	  formy:	  
	  
• Řečová	  a	  jazyková	  terapie	  
• Terapie	  v	  oblasti	  jemné,	  hrubé	  a	  senzorické	  motoriky	  
• Emoční	  terapie	  
• Funkční	  gramotnost	  
• Pracovní	  dovednosti	  
• Aplikovaná	  tělesná	  výchova	  
• Aplikovaná	  hudební	  výchova	  
• Aplikované	  technologie	  
• Uzpůsobené	  kurikulum	  
• Samostatný	  vzdělávací	  program	  
	  
	  


