
Program OP PPR: podpora inkluze 

ve Victoria School II. (ZŠ)

Stáž v Amsterdamu

Termín: 1. – 5.5.2022

Bc. Tereza Fulínová

Mgr. Pavla Hávová

1



• Škola, která vznikla před 40 lety.

• První škola na světě, oprávněná k vyučování 

International Baccalaureate curriculum (od 

předškolního vzdělávání až po střední školu), podle 

kterého se vyučuje na 3900 školách ve více než 140 

zemích.

• Úzce spolupracují s Univerzitou v Harwardu v 

Projektu Zero.

6/11/2022Footer Text 2



Cíle stáže:

1. Nové metody ve výuce.

2. Nové metody při práci s dětmi s odlišným 

mateřským jazykem.

3. Nové poznatky v oblasti rozvoje školy.

4. Rozvoj spolupráce mezi školami.
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1. NOVÉ METODY: 
Programme of Inquiry

➢ Výuka probíhá v šesti tematických blocích napříč předměty.

➢ Důraz je kladen na to, aby žáci přemýšleli, komunikovali a jednali s 

otevřenou myslí a zvažovali dopad vzdělávání na své okolí.

4



1. NOVÉ METODY:
Projekt Zero

• Posláním Projektu Zero

je porozumět a rozvíjet

lidský potenciál, jako je

učení, myšlení, etika,

inteligence a kreativita

všech lidských bytostí.



2. Nové metody při práci s dětmi s 

odlišným mateřským jazykem.

• Jazyková podpora probíhá ve dvou stupních:

1. stupeň - děti s odlišným mateřským jazykem – menší skupinky cca do 9 
žáků, individuálně rozvíjeny ve čtení a psaní v době, kdy ostatní spolužáci 

mají hodinu zaměřenou také na jazyk.

2. stupeň – přímo ve třídě v rámci běžné výuky je přítomen jazykový asistent 
na pár vybraných hodin týdně.

o Děti běžně používají tablety s Google překladačem.

o Některé z projektů mohou zpracovávat ve svém rodném jazyce.

o Na začátku každého tematického bloku jsou seznámeny se slovní zásobou 

pro dané téma (formu pracovní listu).
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3. Nové poznatky v oblasti 

rozvoje školy.

• Žáci jsou ubezpečováni v tom, že záleží na jejich 

názoru a že jejich názor má hodnotu.

• Každé dítě má k dispozici vlastní tablet pro výuku.

• Nezbytnost dostatečně vybavené knihovny 

naučnou literaturou i beletrií se zastoupením 

různých žánrů.

• Jejich průběžná práce není hodnocena, děti obdrží 

dvakrát za rok souhrnné slovní hodnocení.

• Důraz kladen na emoční inteligenci.
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