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Leith Primary School St. Andrews 
„Zodpovědnost a vytrvalost“ 

 

 Škola zaměřená především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

 Třídy velmi heterogenní – cizinci z různých zemí světa (ČR, Francie, Afrika, 
Nizozemí, Finsko…..) 

 Cíle školy – úspěšní studenti, sebevědomí jedinci, odpovědí občané, 
efektivní přispěvatelé 

 Římskokatolická škola se širokou spádovou oblastí  

 Velký tým asistentů pedagoga – střídají se ve třídách dle potřeby, zajišťují 
dozory o přestávkách (pedagogové mají volno, společně se setkávají ve 
sborovně) 

 

 

 



Leith Primary School St. Andrews 

 Žáci od 2 do 12 let (pak následuje výběr střední školy) 
 V současnosti cca 400 studentů 

 Dopolední i odpolední vyučování 
 Pravidla školy dohodnuta s žáky, zaměstnanci i rodiči 
 Struktura – ředitelka, 2 zástupci, obchodní ředitel, školník,  
 17 třídních učitelů 

 3 speciální učitelé (vědy, španělština) 
 Podpora čtení a výuky – 3 učitelé 

 1 pečovatelská místnost 
 Ranní a odpolední družina 

 Asistenti pedagoga – 14, učitelé začátečníci - 6 



Psaní – ukázka žákovské práce 



Leith Primary School St. Andrews 

 Školní uniformy – mikiny / povolené barvy černá, bílá, tmavě modrá, bez 
nápisů 

 Angličtina jako druhý jazyk – ve škole cca dalších 90 jazyků (punjabi, 
bengálština, arabština, mandarínština apod.) 
 Specializovaní učitelé pracují v ZŠ, spolupracují s učiteli (zároveň mluví jedním z 

jazyků – arabština, mandarínština, polština, paňdžábština …) 

 Poradenství přím ve škole 

 Spolupráce s organizacemi 

 Externí nebo alternativní zkoušky  

 Kontakty s místními komunitami, podpůrné skupiny 

 



Leith Primary School St. Andrews 

 Žákovské skupiny – ekologická, podpora práv, školní parlament 

 Kroužky – zejména hudební nástroje – škola zajišťuje zdarma (i nástroj domů) 
– př. housle 

 Pravidelná setkání ředitelky školy se žáky v tělocvičně (pátky) 

 „Na čaj s paní ředitelkou“ – učitelé/vedení jmenuje vždy měsíčně „někoho 
zasloužilého“ – žák, zaměstnanec školy – následují volby – „výherce“ se 
setkává s ředitelkou školy u čaje  

 



Leith Primary School St. Andrews 

 Žáci nejsou příliš korigováni za negativní projev chování 

 Každé dítě pracuje podle svého vlastního zájmu a uvážení  

 Pokud žáka nepracuje, není hodnocen za dan úkol. Závěrečná hodnocení 
probíhají pouze na základě, toho, co žák „zvládá“ – slovní hodnocení 

 Žák se SVP – na každého žáka je vypracován individuální plán (na jeden 
týden) a přímo do tohoto plánu učitel vpisuje (ručně) poznámky, co se 
dařilo, co ne, komentuje jednotlivé body 

 Žáci nejsou nuceni žádaným způsobem do aktivity 

 Při pozorování třídy pracuje menšina žáků, ostatní si obkreslují z tabletů 
obrázky, hrají hry, čtou, chodí po třídě – v rámci určitých hranic mohou 
dělat, co chtějí a většina žáků skutečně nepracuje 



Leith Primary School St. Andrews 

 Školní projekty 

 Soudy – odpovídající ročník u nás – 7. 

 Žáci chodí pravidelně cca 14 dní na náslechy k soudům a poté pracují na v lastním projektu, kdy sestavují 
v lastní soudní proces – vymezení rolí (obhájce, žalobce, svědci…), příprava důkazů, písemných materiálů 
apod. 

 Na výsledném projektu pracují se skutečným soudcem, který je soudcem i v  jejich projektu  

 

 



Chodba ve škole – 
vlajky všech národů 
(děti školy) 



Sopka – osobní pocity – komunikační 
karta 



Psaní – ukázka žákovské práce 



Nástěnka  
a část třídní knihovničky 



 
 

 Čtenářské karty – čtenářský 
deník třídy 



Ukázka přípravy na interaktivní tabuli, 
třídní knihovnička 



Karta žáka s SVP  
– osobní list 



Pyramida 
slovních druhů 
- spojky 



Workshop pro učitele: 

 Zkuste podle návrhu vytvořit osobní kartu žáka (SVP), kterou bychom mohli 
všichni začlenit do jeho plánu podpůrných opatření  

 Na základě individuální plánu dítěte (odlišná struktura od našeho), zkuste v 
bodech promyslet (ve skupince 2-3), jak byste v konkrétním předmětu 
aplikovali (ukázka není součástí prezentace) 



Přínos pro pedagogy 

 Seznámení s novými přístupy a celistvým pojetím problematiky OMJ a jejím zakotvením do 
všech oblastí vzdělávání 

 Velký důraz na individualitu žáka (rozdílné pojetí od ČR) a jeho vlastní zodpovědnost za výsledek 
edukačního procesu (když nechce pracovat nemusí, nikdo ho nenutí) 

 Žák skutečně hodnocen za to, co umí (+ posun), ne za to, co by měl umět. Bohaté zkušenosti 
skotských pedagogů s tímto pojetím, v ČR je to stále problém zavádět soustavně do praxe. 

 Vytvořeno podpůrné multikulturní prostředí – velká diferenciace národností a menšin v 
kolektivech, vrstevnické učení, samostatnost žáků, vzájemná pomoc – velký vzor pro náš systém 
(u nás stále velké mezery v této oblasti) 

 Individuální plán žáka stanovován na jeden týden a poté se s žákem vyhodnocuje – příklad 
dobré praxe, často se setkáváme pouze s „formálními cíli“, ale na skotské škole je vidět velký 
zájem o každé dítě a přizpůsobení se jeho potřebám, hledání optimálního nastavení a efektivní 
a promyšlené stanovování průběžných cílů 

 Možnost dítěte volit si náročnost úkolu – i na základě svých možností (jazykových kompetencí) 
 Učitel je průvodce (poradce) – zodpovědnost za učení nese sám žák 

 Rozmanité multikulturní prostředí mezi dětmi i pedagogy, nastaveny hodnoty společnosti 
(vzájemné tolerance a respektu) – žáci automaticky přijímají odlišnosti, které plynou z 
kulturní/náboženské/národnostní diferenciace; eliminovány projevy rasismu/xenofobie 


