
	  
Filozofie výuky na druhém stupni 
 
Vzdělávací program druhého stupně základní školy byl vytvořen tak, aby 
vycházel vstříc potřebám, nadáním a zájmům adolescentů. 
 
V ISP věříme, že navzdory stresujícím tělesným změnám a nejistotám, které 
jsou s touto věkovou skupinou spjaty, může být druhý stupeň základní školy 
pro dítě nejproduktivnějším a nejzajímavějším obdobím školní docházky. 
Podporujeme energii, nadšení a přirozenou zvídavost nastupujících 
adolescentů a zároveň jim poskytujeme vedení a strukturu, které potřebují 
k rozšiřování svých znalostí a porozumění – tedy v procesu, který je také 
vede k větší odpovědnosti za své vlastní vzdělávání. 
 
Program tvoří kurzy v následujících vyučovacích předmětech: 
• Jazyková výchova / společenské vědy 
(literatura/jazyk/dějepis/zeměpis) 
• Matematika 
• Moderní jazyky 
• Hudební, výtvarná a dramatická výchova 
• Tělesná a zdravotní výchova 
• Přírodní vědy 
 
Podle potřeby můžeme nabídnout podpůrnou výuku v těchto oblastech: 
• Angličtina jako druhý jazyk 
• Podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Výchovně vzdělávací poradenství na druhém stupni 
 
Ústředním bodem školního života na druhém stupni je náš výchovně 
vzdělávací poradenský program. Žáci se obden scházejí v malých skupinách 
se svým poradcem a účastní se programu osobního a sociálního rozvoje a 
rozvoje organizačních dovedností. Je vyhrazen čas na reflexi vlastní 
výkonnosti, rozvoje v oblasti učení a interpersonálních vztahů. 
 
Hodnocení založené na standardech 
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Aby metody hodnocení a poskytování zpětné vazby byly v souladu s učením, 
používáme „hodnocená založené na standardech“. Žáci vždy znají kritéria pro 
růst a úspěch hned na začátku každého úkolu a vědí, jakou mají souvislost 
s oblastí dovedností (standardů), které jsou hodnoceny. Rodiče informujeme 
o pokrocích žáků tak, aby bylo zřejmé, čeho dosáhli a jak je zapotřebí 
postupovat dál. 
Ukázku hodnocení založeného na standardech z druhého stupně ISP ve 
formátu pdf najdete zde. 
 
Jazyková výchova a společenské vědy 
 
Jazyková výchova a společenské vědy se zabývají zkoumáním lidských 
zkušeností a integrují tradiční předměty literatura, psaní, dějepis a zeměpis. 
Od 6. až do 8. ročníku využíváme jednotný přístup tak, aby byla zajištěna 
kontinuita v průběhu celého vzdělávacího programu. To umožňuje učitelům i 
žákům vytvořit si společnou terminologii a postup pro čtení a psaní při 
autentickém hodnocení i klíčových vzdělávacích aktivitách ve třídě. 
V průběhu celého roku žáci píší v různých žánrech, učí se využívat a hodnotit 
jednotlivé kroky v procesu psaní a rozvíjí šest dovedností, které při psaní 
potřebují. „Spisovatelský workshop“ je jedním z hlavních prvků našeho 
programu psaní; v těchto workshopech se žáci zaměřují na konkrétní 
dovednosti, poskytují zpětnou vazbu ostatním žákům a zároveň ji od nich 
přijímají a provádějí reflexi vlastního psaní. 
 
Žáci se seznamují s rozmanitými literárními žánry, a to samostatně nebo 
v malých skupinách („literárních kroužcích“). V diskuzích i písemných úlohách 
pak analyzují prostředí, postavy, zápletku a téma. 
 
V oblasti společenských věd zkoumáme lidskou zkušenost z pohledu historie, 
geografie a věnujeme se i současnému dění. Žáci se ve třídě zapojují do řady 
aktivit, kdy provádějí srovnání mezi různými obdobími, místy i kulturami. Tyto 
činnosti mají také žákům pomáhat rozvíjet schopnost klást otázky, zkoumat 
podklady a dospět k vlastní interpretaci. Obsahově se společenské vědy na 
druhém stupni základní školy věnují dějinami od předhistorického období až 
do 19. století v návaznosti na současné problémy. 
 
Matematika 
 
Naším cílem je, aby naši žáci rozvíjeli svou matematickou gramotnost a 
mentální návyky, a zároveň aby je matematika bavila a uvědomovali si její 
hodnotu. Měli by tak získat důvěru ve svou schopnost matematiku aplikovat a 
využívat ji v různých kontextech.  
 
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. 
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Chceme, aby všichni žáci naplnili svůj potenciál, a využíváme proto různorodé 
a samostatné výukové aktivity, které jsou zaměřeny na individuální potřeby 
každého žáka. 
 
Moderní jazyky 
 
Na druhém stupni nabízíme francouzštinu, němčinu a španělštinu. Ve 
zkušebním kurzu nabízíme také moderní spisovnou čínštinu.  
 
Program zahrnuje úvod do jednotlivých jazyků a posilování jejich znalostí. Je 
pružný a přizpůsobuje se jednotlivým žákům. Směřuje k ovládnutí dovedností 
v oblastech poslechu, mluvení, čtení a psaní na pokročilé úrovni tak, aby žáci 
mohli stavět na jakýchkoli jazykových kompetencích, které si osvojili dříve. 
 
Studijní program je založen na postupném osvojování jazykových konceptů v 
tematických okruzích, které jsou stanoveny v kurikulu. To je vytvořeno tak, 
aby žáky připravilo na případnou pozdější mezinárodní maturitu (International 
Baccalaureate). 
 
Hlavním cílem programu je umožnit žákům, aby komunikovali v cílovém 
jazyce a prokázali konkrétní úroveň jeho ovládnutí. 
 
Hodnotí se správnost i plynulost ústních i písemných dovedností. Součástí 
výuky jsou řízená cvičení a od žáků se očekává samostatné studium a 
procvičování. 
 
Třebaže žáci (kteří nejsou zapsáni do kurzu angličtiny jako druhého jazyka) 
musí povinně studovat francouzštinu, němčinu nebo španělštinu, nejsou kurzy 
vhodné pro rodilé mluvčí nebo pokročilé uživatele těchto jazyků. Žáci 
procházejí rozřazovacími testy, v nichž se zjišťuje, jaký konkrétní kurz je pro 
ně vhodný. 
 
Žáci, kteří se účastní výuky angličtiny jako druhého jazyka, si mohou zapsat 
další jazyk po úspěšném ukončení studia angličtiny. 
 
Učitelé využívají v rámci programu kurikula i k jeho doplněná širokou škálu 
výukových materiálů, včetně učebnic, autentických textů, online zdrojů, 
programu Rosetta Stone, nahrávek, filmů a DVD. 
 
Třídy jsou rozděleny podle jednotlivých ročníků, pokud je to ale vhodné a 
možné, mohou být vytvořeny skupiny podle úrovně žáků. 
 
Výtvarná výchova 
 
V tomto předmětu mají žáci příležitost tvořivě interpretovat výtvarné umění 
jakožto způsob vyjádření. Pomáhá žákům komunikovat uměleckými 
prostředky bez ohledu na to, z jakého jazykového, kulturního, společenského 
či náboženského prostředí pocházejí, a bez ohledu na historii. 
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V prostředí pochopení a respektu se žáci učí výtvarné umění oceňovat, 
chápat a znát. Seznamují se s rozmanitými médii, technikami, dovednostmi a 
postupy. Pracují podle fantazie i podle předlohy; významnou součástí tohoto 
procesu je schopnost sebereflexe a sebehodnocení. Při studiu uměleckých 
děl pocházejících z různých kultur a období si žáci uvědomují svůj vlastní 
výrazový potenciál (a omezení) i výrazový potenciál ostatních. Vzdělávací 
prožitek žáků obohacuje také úzké propojení předmětu s místní kulturou a 
prostředím. Zkoumání a rozvíjení nápadů je integrováno do individuální i 
skupinové práce a tvoří klíčové prvky rozvíjení dovedností kontextového i 
konceptuálního myšlení. 
 
Hudební výchova 
 
V ISP jsme přesvědčeni, že hudba je pro každého – ne jen pro ty, u nichž se 
projevilo zvláštní nadání nebo hudební sluch. Chceme, aby žáci na druhém 
stupni základní školy měli příležitost rozšiřovat své hudební obzory od 
jednoduchého, pasivního poslechu až k aktivní účasti při hudební produkci. 
Žáci získávají nástroje, s jejichž pomocí mohou hudbu objevovat a sami 
vytvářet. 
 
Dramatická výchova 
 
Úkolem programu dramatické výchovy na druhém stupni je rozvíjet schopnost 
spolupracovat, pracovat jako součást týmu a tvořivě řešit problémy. 
 
Žáci vytvářejí pracovní prostředí, v němž se vzájemně podporují, a osvojují si 
konkrétní dovednosti, například verbální i neverbální vyjadřování, které jsou 
základem divadelního umění i ústních prezentací. Zapojují se různorodých 
projektů, od studentských mezipředmětových prací, které vznikají ve 
spolupráci s dalšími obory, až po interpretaci klasických i moderních děl. 
 
Třídy se často rozhodnou představit svou práci formou představení, jádrem 
dramatické výchovy je ale zaměření na tvůrčí proces, nikoli na výsledek jako 
takový. Prostředí, kde převládá pochopení a důvěra a kde žáci cítí, že se 
mohou prostřednictvím dramatického umění svobodně vyjádřit, posiluje jejich 
sebedůvěru, tvůrčí schopnosti a integritu ve všech předmětech. 
 
Žáci, kteří se chtějí divadlu věnovat víc, se mohou každoročně podílet na 
jarním divadelním vystoupení druhého stupně. 
 
Tělesná výchova 
 
Ve výuce tělesné výchovy se žáci angažují po stránce fyzické, rozumové i 
emoční, a to prostřednictvím fyzické aktivity. Snažíme se, aby naplno rozvíjeli 
svůj potenciál, a vedeme je k tomu, aby si vytvořili zdravý, aktivní životní styl. 
 
Program tělesné výchovy na druhém stupni nabízí žákům široké a vyvážené 
kurikulum. Hrají invazivní, síťové i pálkovací hry. Po celý rok se také 
soustředíme na fyzickou kondici. Jednotlivé jednotky jsou třítýdenní a jsou 
zaměřeny na rozvíjení dovedností, fyzickou zdatnost, znalosti a porozumění a 
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na aplikaci při hře. Každý týden se žáci účastní tělesné výchovy v délce 140-
210 minut v koedukovaném prostředí. 
 
Program zdravotní výchovy je v 6. ročníku začleněn do kurikula tělesné 
výchovy, v němž jsou čtyři dvoutýdenní jednotky vyhrazeny pro různá témata, 
včetně komunikace a puberty. V 7. a 8. ročníku je kurikulum součástí jedné 
z jednotek zkoumání a kurz musí v jednom z trimestrů absolvovat všichni 
žáci. Zdravotní výchova v 7. a 8. ročníku se dotýká témat, která jsou důležitá 
pro vývoj adolescentů na druhém stupni. Program zdravotní výchovy je 
postaven na třech prvcích: duševní zdraví, tělesné zdraví a sociální zdraví. 
Žáci zkoumají témata, která s těmito oblastmi souvisí. V hodinách se často 
využívá skupinová práce a diskuze, ale i písemné úkoly a projekty. 
 
Hodnocení 
 
Žáci na druhém stupni jsou hodnoceni podle níže uvedených standardů. 
Využíváme řadu rubrik, které jsou zaměřeny na základní sportovní dovednosti 
a na uplatnění těchto dovedností v herních situacích. V některých jednotkách 
žáci dostávají písemné testy, s jejichž pomocí jsou posuzovány jejich znalosti 
a porozumění. Hodnocení bere v úvahu chování žáků, dodržování pravidel, 
jejich postoje, spolupráci a snahu v jednotlivých jednotkách. V některých 
jednotkách se využívá také hodnocení spolužáků a sebehodnocení. 
 
Žáci: 
• Prokazují motorické dovednosti a pohybové vzorce, které jim umožňují 
aktivní účast; 
• Rozpoznají a uplatňují strategie a koncepty, které mají vliv na celkový 
výkon ve fyzických aktivitách; 
• Uvědomují si význam pravidelné fyzické aktivity pro tělesnou kondici 
člověka a tímto poznatkem se řídí; 
• Při fyzických aktivitách vykazují zodpovědné osobní a sociální chování. 
 
Přírodní vědy 
 
Na druhém stupni základní školy si žáci kladou za pomoci přírodovědných 
metod otázky, navrhují a bezpečně provádějí vlastní pokusy, zaznamenávají 
a analyzují data a dospívají k závěrům. Významnými prvky kurzů je také 
matematika a technologie a rovněž propojení s dalšími předměty. Výuka 
obvykle probíhá prakticky a je založena na bádání a žáci pracují jak 
samostatně, tak společně ve skupinách. V průběhu tří let na druhém stupni se 
žáci seznámí s tématy z oblasti biologie, chemie, fyziky i věd o Zemi. 
 
Žáci provádějí vědecká zkoumání, vypracovávají laboratorní zprávy, projekty, 
výzkumné úkoly, testy a kvízy a mají rovněž příležitost pro sebehodnocení i 
vzájemné hodnocení spolužáků. Procesem hodnocení a posuzování 
dosažené úrovně provázejí žáky i učitele standardy, které užíváme od 
předškolního věku až po středoškolský stupeň. V přírodních vědách se 
hodnotí tyto čtyři standardy: 
 
1. Zkoumání: položení otázky, návrh výzkumného postupu a sběř dat. 
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2. Analýza a závěry: zpracování, analýza a hodnocení směřující k vyvození 
podložených závěrů. 

3. Vliv vědy: identifikace vlivu přírodních věd, komunikace a reflexe na toto 
téma. 

4. Znalosti a koncepty: žáci prokazují porozumění vědeckým poznatkům a 
konceptům a jejich využití. 

 
Angličtina jako druhý jazyk 
 
Smyslem výuky angličtiny jako druhého jazyka je vybavit žáky společenskými 
i akademickými jazykovými dovednostmi v angličtině, které potřebují, aby se 
mohli stát aktivními členy komunity ISP. 
 
Intenzivní výuka angličtiny jako druhého jazyka: 
 
Intenzivní výuka anglického jazyka je určena pro začátečníky až středně 
pokročilé studenty angličtiny. První část kurzu žákům poskytne základní 
jazykové dovednosti, které potřebují nejen k aktivní účasti v komunitě ISP, ale 
také k zapojení do výuky ve všech předmětech. Druhá část je zaměřena na 
komplexnější dovednosti a na jazykové znalosti, které žáci potřebují k plnému 
rozvinutí svého potenciálu na úrovni daného ročníku. Žáci plní různorodé 
společné i individuální úkoly, které jsou integrované, přiměřené úrovni daného 
ročníku a využívají široké spektrum materiálů a technologií. Intenzivní výuka 
je vysoce diferencovaná podle individuálních stylů učení i jazykové úrovně. 
 
Angličtina jako druhý jazyk 
 
Tyto tři kurzy jsou určeny pro žáky, kteří přešli do programů jazykové výchovy 
a společenských věd, ale stále potřebují přímou jazykovou výuku v oblasti 
čtení, psaní, poslechu a mluveného projevu. Jazykové dovednosti vyučované 
v tomto kurzu se částečně řídí individuálními potřebami žáků a částečně 
společným obsahem kurzu. Žákům jsou zadávány rozmanité autentické úkoly, 
které jim pomáhají lépe ovládnout anglický jazyk. 
 
Angličtina jako druhý jazyk pro přírodní vědy v 6., 7. a 8. ročníku 
 
Úkolem tohoto kurzu je poskytnout žákům zařazeným v programu intenzivní 
výuky angličtiny jako druhého jazyka více času pro rozvíjení jazykových 
znalostí a dovedností, které potřebují v přírodních vědách. Dovednosti a 
jazykové znalosti vyučované v tomto kurzu se zčásti řídí individuálními 
potřebami žáků a zčásti obsahem kurzu přírodních věd. Žáci si rozšiřují slovní 
zásobu a gramatické struktury, které potřebují, aby mohli diskutovat, 
přesvědčovat, zkoumat, analyzovat, formulovat hypotézy a popisovat 
vědeckým způsobem. Procvičují různé způsoby prezentace informací, které 
jsou vhodné pro konkrétní adresáty a pro konkrétní účely. 
 
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Usilujeme o to, aby žáci, učitelé i rodiče měli takové možnosti, které budou 
napomáhat rovnému přístupu ke vzdělávacím možnostem.  
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Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na druhém stupni 
základní školy: 
 
• Vychází z přesvědčení, že každý žák má svůj vlastní styl učení, 

dovednosti i zájmy. 
• Je poskytována ve všech oblastech školního života. 
• Využívá flexibilní spektrum strategií, které jsou přiměřené stupni vývoje 

v jednotlivých sekcích. 
• Je poskytována žákům, pro které byla určena formálními i neformálními 

postupy. 
• Podporuje rozmanitost komunity žáků ISP. 
• Využívá spolupráci s učiteli a rodiči. 
• Sleduje pokroky a výkony žáků. 
• Podporuje diferencovanou výuku ve třídách. 
• Zastává se žáka a podporuje ho, aby se dokázal o svá práva hlásit sám. 
 
Na základě individuálních potřeb jednotlivých žáků se při výuce žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami diskutuje o následujících dovednostech a 
pracuje se s nimi: dekódování, paměť, písemné/ústní vyjadřování, rozšiřování 
slovní zásoby, porozumění, studijní dovednosti a time management. Hlavním 
cílem programu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je, aby se 
žáci s těmito dovednostmi seznámili, porozuměli jim a zlepšovali je tak, aby je 
mohli samostatně využívat při práci v jednotlivých předmětech. 
 
Informační technologie na druhém stupni 
 
Na druhém stupni má každý žák vyhrazen vlastní notebook MacBook, který 
mu škola půjčí a který smí využívat ve škole i doma. 
 
Tento program, kdy žáci pracují s vlastním notebookem, vnímáme jako 
období, kdy se žáci učí najít správnou rovnováhu mezi digitálními a tradičními 
nástroji. V našem programu se žáci seznamují s výhodami vyhledávání 
informací a spolupráce v rámci mnohostranných projektů, a to bez ohledu na 
to, zda počítač při tom hraje hlavní, nebo vedlejší roli. Tento přístup k výuce 
IT zaměřený na žáka také umožňuje zkoumání a prohlubování dalších 
dovedností. Tento přístup také rozvíjí myšlení na vyšší úrovni, které budou 
dospívající žáci potřebovat pro správnou aplikaci svých dovedností v oblasti 
IT, a to jak ve škole, tak mimo ni. 
 
Na druhém stupni působí IT specialista, který má na starosti správu IT, 
poskytuje žákům (i členům učitelského sboru) pomoc a podporu při integraci 
IT do kurikula třídy. 
Na začátku 6. ročníku všichni žáci absolvují devítitýdenní kurz digitální 
orientace pod vedením IT specialisty, výchovného poradce a učitelů, který je 
vybaví dovednostmi a informacemi tak, aby notebooky využívali zodpovědně. 
Na druhém stupni nejsou vyhrazeny žádné hodiny pro počítačovou výuku – 
jsme přesvědčeni, že dovednosti v oblasti informačních technologií si žáci 
osvojí efektivněji, jsou-li začleněny přímo do běžné výuky.  
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Další informace o informačních technologiích v International School of Prague 
najdete zde. 
	  


