
	  
Principy vzdělávání na střední škole 

(ročníky 9 -12) 

Střední škola připravuje studenty především k jejich dalšímu studiu na 
vysokých školách v celém světě. Studenti si mohou zvolit program 
mezinárodně uznávané IB maturity (the International Baccalaureate diploma), 
ať už v plné verzi (Full IB program), či verzi částečné, která je zakončena 
získáním IB Certificate. Studenti, kteří se pro program mezinárodní IB 
maturity nerozhodnou, mohou své studium zakončit získáním 
středoškolského diplomu, poté co uzavřou všechny studované předměty 
získáním požadovaného počtu kreditů. 

Učitelé střední školy jsou profesionály s dlouho pedagogickou praxí, kteří ve 
svém oboru dosáhli magisterského, či vyššího akademického vzdělání. 
Individuální přístup ke všem studentům je pro nás prvořadý, s maximálním 
důrazem na rozvoj akademických kompetencí i sociálních dovedností. Vztahy 
mezi učiteli a studenty jsou velmi přátelské, což naší absolventi i současní 
studenti velmi oceňují. 

Naši pedagogové pravidelně provádějí evaluaci obsahu a rozsahu 
tematických plánů tak, aby jejich obsahová struktura a časová návaznost 
korespondovala s postupně se zvyšující náročností učiva směrem 
k maturitnímu ročníku. 

Dr. Mark Frankel 
Upper School Principal 
 
Výtvarná, hudební a dramatická výchova 
 
Výtvarná, hudební a dramatická výchova na střední škole 
 
Dramatická výchova 
Hlediště Landau Theater, které bylo vybudováno na míru, má kapacitu 300 
míst. Studenti středoškolských ročníků každý rok nacvičí a uvedou několik 
představení, včetně muzikálů. Pod odkazem vpravo můžete nahlédnout do 
zákulisí z inscenace Pomády, která byla v ISP uvedena v prosinci 2011. 
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Nabízíme tyto kurzy dramatické výchovy: „Úvod do dramatické výchovy“, 
„Objevujte divadlo“ a „Divadelní produkce“. Podrobný popis kurzů dramatické 
výchovy najdete ve Vzdělávacím programu střední školy. 
 
Výtvarná výchova 
Oddělení výtvarné výchovy ISP je velmi pyšné na vysokou kvalitu prací svých 
studentů. Vybavení ISP pro výuku výtvarné výchovy nemá v České republice 
obdobu. Nabízíme kurzy od „Výtvarné výchovy I“ až po „Ateliérové výtvarné 
umění pro pokročilé“ a přípravu pro maturitní zkoušku z výtvarné výchovy IB 
I/II. Podrobný popis kurzů výtvarné výchovy je obsažen ve Vzdělávacím 
programu střední školy. 
 
Hudební výchova 
ISP nabízí značný počet kurzů zaměřených na hudbu, od „Základů hry na 
kytaru“ a „Hlasové dílny“ až po přípravu na maturitní zkoušku z hudební 
výchovy IB I/II. Podrobný popis kurzů hudební výchovy najdete ve 
Vzdělávacím programu střední školy. 
 
Film 
Středoškolské kurzy filmu v ISP jsou známé tím že zde vznikly některé 
z nejlepších prací v síti International Schools. Další informace i ukázky 
studentských filmů najdete na této stránce. 
 
Informační technologie na střední škole 
 
Na střední škole musí studenti povinně každý den nosit do školy svůj vlastní 
notebook Apple MacBook. 
 
Jsme přesvědčeni, že na střední škole mají být počítače součástí běžné 
výuky a že tak mají studenti lepší vzdělávací možnosti a učí se, jak se učit a 
být produktivní ve stále víc digitálním a propojeném světě. Program práce 
s notebooky studentům umožňuje, aby se etické a přiměřené využívání 
technologií stalo aktivní a nedílnou součástí jejich vzdělávání. Notebooky nám 
dávají možnost zapojit studenty „tam, kde právě jsou“ a nabízet jim autentické 
vzdělávací zkušenosti, při kterých používají digitální nástroje k tvoření, 
komunikaci a kritickému myšlení – a vedle toho mohou předvést řadu dalších 
dovedností, které potřebují, aby se jim v našem měnícím se světě dařilo. 
 
Na střední škole působí IT specialista, který má na starosti řízení programu a 
poskytuje studentům i členům učitelského sboru podporu při integraci 
informačních technologií do každodenní výuky ve třídě. 
 
Studenti 9. ročníku povinně absolvují jednosemestrální kurz „IT jako profese“, 
kde konsolidují své znalosti v oblasti digitálního občanství a práce 
s notebookem. Seznamují se také s profesionálními aplikacemi, jakými jsou 
například Maya, Logic Express a Flash. Máme k dispozici dvě multimediální 
počítačové učebny, kde vyučujeme tento předmět i další volitelné počítačové 
kurzy (Tvorba her I a II, příprava k maturitní zkoušce z počítačových 
technologií IB I a II) a také volitelné kurzy multimediální výchovy (Digitální 
film, příprava k maturitní zkoušce z filmu IB, Animace, Ročenka). 


