Základní koncepce školy

Vzhledem k tomu, že naše škola existuje prozatím jen velmi krátce, je tato
koncepce první v pořadí. Vychází z dosavadní, krátkodobé zkušenosti, definuje
základní principy filozofie naší školy.
Dále shrnuje, v čem jsou tyto charakteristiky již naplňovány a v jakých ohledech
je má škola v plánu rozšiřovat v budoucnu.
Koncepce je vydána na období 2020 – 2024 a je možné ji v průběhu tohoto
období dále upravovat.

OBSAH

ZAMĚŘENÍ A VIZE ŠKOLY ............................................................... 3
1.1

VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES A NAPLŇOVÁNÍ JEHO CÍLŮ ....................... 3

Výuka: formy a metody ...................................................................................................... 3
Specifické oblasti poznání: co považujeme za důležité ............................................................ 3
Anglický jazyk v Little England .......................................................................................... 4
Rozvoj finanční gramotnosti: Junior Achievement .................................................................. 5
1.2

TÉMA ZDRAVÉHO JÍDLA A STRAVOVÁNÍ ......................................................... 5

MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ ..................................................................... 6
2.1

PODPŮRNÉ PROSTŘEDÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ..... 6

STYK S VEŘEJNOSTÍ ....................................................................... 7
3.1

LOKÁLNÍ ÚROVEŇ ........................................................................................... 7

3.2

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ........................................................................... 7

CÍLE .............................................................................................. 8

2

Zaměření a vize školy
1.1

Výchovně-vzdělávací proces a naplňování jeho cílů

Little England Academy vzdělává žáky 1. stupně základní školy
v malotřídním systému. I díky tomuto uspořádání jsou žáci přirozeně vedeni ke
spolupráci, vzájemné motivaci, pomoci a toleranci. Menší počet žáků ve třídách
umožňuje vést výuku na kvalitní úrovni s citlivým přístupem k individuálním
zájmům a potřebám každého žáka.
Výuka: formy a metody

Vzhledem k vývojové fázi myšlení dané věkové skupiny, kde zpravidla přeci
jen dominuje jeho konkrétní forma před abstraktním poznáním, to přichází ve
větší míře na řadu až posléze, je ve výuce upřednostňováno činnostní učení před
osvojováním teoretických poznatků. Tato tendence je též podmíněna povahou
aktuální transformace společnosti moderní doby, s cílem připravit do života
přiměřeně sebevědomé, kriticky smýšlející osobnosti, které dovedou být pro
společnost přínosem a najdou kvalitní uplatnění na trhu práce s využitím svých
specifických schopností a dovedností. V daném kontextu za klíčové považujeme
tzv. soft skills (jemné dovednosti), jejichž rozvoji je v dlouhodobém plánování
vzdělávacího procesu věnována patřičná pozornost.
Napříč všemi ročníky primárního vzdělávání jsou poznávaná témata
zasazována do širšího kontextu a souvislostí. Mezi často využívané edukační
metody patří ty brainstormingové, aktivizační, situační či inscenační. Žáci jsou
vedeni k samostatné práci i vzájemnému dialogu v rámci skupinových úkolů.
Témata výuky se vždy co možná nejvíce opírají o reálné životní problémy či
situace. V rámci procesu aktivního poznání často experimentují, pozorují, učí se
kriticky uvažovat, vést konstruktivní diskuzi, flexibilně reagovat na změnu,
efektivně nakládat s vlastní chybou či citlivě napomáhat zpracovat chybu druhých.
Specifické oblasti poznání: co považujeme za důležité

Smysluplným způsobem jsou do výuky zařazeny také ICT technologie, ty
budou s největší pravděpodobností tvořit podstatnou část nejrůznějších odvětví
lidského života i v budoucnu, a tak považujeme za zodpovědné, pokusit se děti na
takový život patřičně připravit. Technologie by měly být nástrojem pro
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zkvalitnění procesu poznání, nikoli zdrojem konzumních, pro reálný život dále
nevyužitelných informací. Zde je namístě potřebná selekce, citlivé rozlišování
toho, v čem nám mohou technologie pomáhat a čím nám mnohdy naopak škodí.
Jelikož vlastní zkušenost je nejkvalitnějším zdrojem poznání, umožňujeme dětem
styk s technologiemi od samých začátků. V prvním, druhém i třetím ročníku
základní školy je do výuky zařazena robotika v podobě programování stavebnice
Lego.
Pro budoucí vyšší ročníky máme v plánu počítačovou gramotnost dále
rozvíjet skrze tzv. psaní všema deseti a pak také rozvojem programovacích dovedností
na vyšší úrovni v programu na platformě Algorithmics, která vede mimo jiné
k rozvoji kritického myšlení, podnikatelských dovedností i k budoucímu
profesnímu rozvoji, především jde ale o zábavnou formu seznámení se s principy
programování, jež se mohou stát cenným základem pro osvojování základních
principů skutečných programovacích jazyků. Velkou výhodou programu je
i možnost individuálního přístupu ke každému žákovi a vysoká míra atraktivity
zpracování.
Anglický jazyk v Little England

Vzdělávání na 1. stupni základní školy v oblasti jazykové chápeme jazyk
jako takový především jako komunikační prostředek, v tomto ohledu vnímáme
anglický jazyk a popřípadě i další cizí jazyky (již dnes je v nabídce odpoledního
programu školy kromě angličtiny i španělština) jako téměř rovnocenný vůči
českému jazyku. Zábavnou a přirozenou formou, pod častým vedením
kvalifikovaných rodilých mluvčí, děti poznávají angličtinu v reálných situacích,
jazyk si tedy osvojují z kontextu reálných situacích, jedná se o věrohodnou
simulaci přirozených podmínek, díky nimž se tvoří velmi kvalitní základy pro
strukturu cizího jazyka.
Tato tendence je patrná ve vzdělávání již na úrovni naší mateřské školy. Po
nástupu do prvního ročníku se děti seznamují se vším novým, co jim školní
docházka přináší, plně se soustředí na osvojení čtenářských a písařských
dovedností, utváří se první matematické představy, nejprve v mateřském jazyce.
Toho času ve výuce anglického jazyka nadále zdokonalují, pozvolna rozvíjí a
prohlubují své dosavadní znalosti.
S nástupem do vyšších ročníků bychom pak rádi docílili intenzivnějšího propojení
výuky v angličtině, zejména v rámci názorně demonstračních činností jako jsou
výtvarné, matematické či přírodovědné činnosti, které v rámci školního
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vzdělávacího programu patří do českého kurikula. Věříme, že citlivá
implementace těchto témat do anglického prostředí je možná, a navíc obohacující,
a v tom smyslu tedy i žádoucí.
Rozvoj finanční gramotnosti: Junior Achievement

Prvním z těchto počinů je zařazení programu Junior Achievement, který
proběhne poprvé v tomto školním roce (2020/2021) ve všech našich ročnících.
Rozvíjí finanční gramotnost, kritické myšlení i anglické komunikační dovednosti,
neboť je veden v anglickém jazyce. Žáci se skrze situační a inscenační aktivity,
které jsou doplněny o velmi zdařilé, atraktivně zpracované materiály, vžijí do
různých rolí a prožívají témata týkající se financí na úrovni rodiny, komunity či
města (dle úrovně a věku).
Zahrnutí tohoto programu bylo naší škole pro tento rok umožněno díky laskavé
sponzorské podpoře společnosti SATPO Broker, s.r.o.
Provázanost témat z jiných oblastí lidského poznání či krásné literatury
s anglickým jazykem máme v plánu dále podpořit například řízenou, odbornou
prezentací anglických knih např. od nakladatelství Usborne.
1.2

Téma zdravého jídla a stravování

V rámci výchovně-vzdělávacího procesu dbáme na komplexní rozvoj osobnosti
dítěte, proto se soustředíme i na utváření pozitivního vztahu k aktivnímu
zdravému životnímu stylu, jehož nedílnou součástí je přirozený pohyb a kvalitní,
vyvážené stravování. Ke kritickému vnímání souvislostí mezi jídlem a správným
fungováním lidského těla jsou děti vedeny již odmalička.
Školní stravování zajišťuje společnost Bionea, která nám tento koncept pomáhá
denně naplňovat. Nabídka jídel je pestrá a vyvážená. Jídla jsou, v co největší
možné míře připravována z lokálních bio potravin. Našim dětem navíc nabízí
jakoukoli individuální úpravu jídelníčku s přihlédnutím k možným, lékařským
posudkem podloženým intolerancím či alergiím.
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Materiální zázemí
2.1

Podpůrné prostředí jako nedílná součást procesu vzdělávání

Škola sídlí v pronajatém objektu na adrese Roztocká 6, Úholičky 252 64.
Žákům jsou zde k dispozici prostory v přízemí i v prvním nadzemním podlaží,
přičemž disponujeme dvěma kmenovými třídami, jednou speciální učebnou.
Vybavenost těchto tříd je na velmi dobré úrovni. Dětem je zde vždy k dispozici
dostatek prostoru pro volný pohyb, je zde relaxační zóna s kobercem, příjemné,
prosvětlené prostředí. Jedna z učeben je vybavena interaktivní tabulí Smart board,
ve zbývajících dvou jsou velkoplošné televize, které lze snadno využít k promítání
videí s propojeným notebookem. Televize jsou navíc zasazeny do bezpečného,
pojezdového podnoží, lze s nimi tedy libovolně hýbat, což zvyšuje flexibilitu
využití prostoru třídy.
V případě, že to počasí dovolí, často přesouváme část výchovněvzdělávacích aktivit i do venkovních prostor, kde je nám k dispozici přilehlý,
soukromý zámecký park anebo zahrada samotného objektu školy, včetně hřiště.
Výhodou pro venkovní činnosti je také venkovní zastřešená terasa, kde se
v teplejším období roku dá pohodlně vést výuka i za méně příznivého počasí. Toto
snadné propojení školy s přírodou a venkovním prostorem bychom rádi podpořili
i do budoucna a nabídli tak v dětem v tomto ohledu ještě širší možnosti využití.
Od 2. poloviny školního roku 2020/2021 má škola v pronájmu také
prostory v nedaleké budově bývalého hostince, kde již nyní vznikají prostory též
pro využití v rámci výchovně-vzdělávacích aktivit. Brzy, respektive jakmile
covidová situace dovolí, zde otevřeme čítárnu, dílnu s vybavenými dětskými
pracovními ponky anebo je zde k dispozici také tělocvična.
Prostory bychom v budoucnu rádi využili ke zbudování zázemí 2. stupně
základní školy, avšak jen za předpokladu, že budou podmínky příznivé.
Také k této budově bezprostředně přiléhá zatravněný, oplocený dvorek,
který by bylo možné využít k zbudování venkovního vzdělávacího prostoru,
v patřičné míře by však mělo být pamatováno i na zázemí pro aktivně trávený
odpočinek během přestávek či odpoledního volného času ve škole.
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Styk s veřejností
Přestože se jedná o soukromou školu, při přijímání žáků tedy nehraje roli
spádovost, je velká část našich žáků – rodičů z blízkého okolí, což nám umožňuje
fungovat otevřeně na lokální úrovni. Rodiny se navzájem mnohdy znají, znají
okolí naší školy a obce, je tedy snadné organizovat společná setkání. Vzniká tak
komunita, kde vztahy na úrovních žák – škola – rodič fungují otevřeně, v důvěře
a vzájemném respektu.
3.1

Lokální úroveň

Podporujeme častá setkávání celé komunity, abychom tak dětem umožnili
prožívání zkušenosti, že škola a rodiče nejsou soupeři, ale naopak partnery a že
jejich hlavním společným cílem je právě zdravý, spokojený vývoj, růst každého
z nich.
Na lokální úrovni organizujeme výlety po okolí i výjezdy za vzdělávacími
akcemi (Muzeum Roztoky u Prahy; Dobrovolný sbor hasičů Úholičky, Lesy hl.
m. Prahy, Rudolfínum, divadlo Koloběžka aj.)
3.2

Mezinárodní spolupráce

Vzhledem k zaměření naší školy v budoucnu počítáme s navázáním
zahraniční formy spolupráce, která by byla přínosem jak pro žáky, tak pro
pedagogický tým školy. Prozatím je tento aspekt ve výuce naplňován intenzivní
spoluprací s kvalifikovanými, zkušenými rodilými mluvčími.
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Cíle
• začlenit digitální gramotnost v širším rozsahu do školního vzdělávacího
programu (psaní všema deseti; Lego robotika; Algorithmics)
• téma bezpečnosti na internetu zařadit do obsahu Minimálního
preventivního programu školy
• vybrat vhodné vzdělávací aplikace a programy, poskytnout iPady přímo do
výuky (škola má již zakoupené, aktuálně si mají možnost děti půjčit pro
potřeby on-line výuky)
• rozšířit možnosti v rámci venkovních tříd a outdoorové pedagogiky
• zapracovat alespoň základní principy
mezinárodního kurikula do vzdělávání

a

materiály

vybraného

• šířit osvětu a dále kultivovat návyky žáků ve smyslu zdravého stravování
• podnikat dílčí kroky vedoucí k postupné, funkční úpravě školního
vzdělávacího programu – vzniknout by mělo nové rozvržení obsahu učiva,
které umožní snazší převedení části obsahu učiva z hlavních předmětů i
výchov do výuky vedené v anglickém jazyce.

Naplňování těchto cílů bude průběžně zhodnocováno při pedagogických radách
či jiných poradách vedení ZŠ a MŠ Little England Academy.

_____________________

______________________

jednatelka společnosti
Lucie England

ředitelka základní školy
Eliška Pobežalová
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