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Školní příprava jako součást  nabídky školních 
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Školní příprava jako součást  nabídky školních 
kroužků a binacionálního vzdělávacího profilu

• Probíhá ve dnech  pondělí až čtvrtek v čase od 14:00 do 16:00 hod. 

• Vypracování domácích úkolů, samostatné učení nebo doučování ve 

smíšených skupinách (různé třídy a ročníky) 

• Individuální studijní poradenství  ze strany pedagogů a vysokoškolských 

asistentů k metodám a cílům učení, prohloubení  nebo doučování 

vybrané učební látky. 

• Žákyně a žáci si volí učebnu podle formy učení (samostatná práce, 

příprava ve dvojici, skupinová práce, počítačová učebna)



Cíle:

• Podpora vlastní motivace žáků k samostatnému učení  ve školním 

prostředí

• Poskytnout možnost ke klidné a koncentrované školní přípravě 

• Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků, zejména sociální a 

personální  kompetence a  kompetence pracovní  

• Podpora při učení ze strany pedagogů a asistentů  formou učební 

diferenciace a individualizace



Principy

• Žákyně a žáci vypracovávají své domácí úkoly, 

připravují referáty, prezentace nebo se učí formou 

samostatné nebo skupinové práce. 

• Podle zvolené formy učení využívají žáci několik 

různých učeben. 

• Žáci jsou pod dozorem pedagogů.

• Učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů mohou v 

případě potřeby doporučit intenzívní individuální 

doučování. V tomto případě probíhá vzájemná 

komunikace mezi učitelem předmětu a pedagogem 

nebo asistentem, který provádí doučování. 



Podpora ze strany pedagogů a studentských 
asistentů

• Pedagogové a studentští asistenti nabízejí odbornou a metodickou podporu při 

přípravě na vyučování nebo pomoc při vypracování domácích úkolů

• Možnost individuálního poradenství  formou rozhovoru

• Je kladen velký důraz na  příjemnou pracovní atmosféru  a zařízení učeben



Zařízení učeben

Žáci využívají několik odlišně 

zařízených učeben v nové 

školní budově  pro různé 

formy učení.



Zařízení učeben

Prostorná vstupní  hala nabízí dobré 

možnosti k setkávání žáků během 

přestávek. Svačinový bar a dva 

pojízdné kontejnery, ze kterách si žáci 

mohou zapůjčit učebnice, slovníky a 

další pomůcky k učení a procvičování.  



Zařízení učeben

Vedle několika učeben mohou 

žáci využívat také místnost k 

relaxaci a místnost pro 

skupinovou práci.


