
 

Job shadowing  

Práce s nadanými dětmi a uplatnění individuálního přístupu 

 

Školní docházka ve Velké Británii je povinná pro všechny děti, které dosáhnou věku 4 

let. Tyto děti začínají s předškolním vzděláváním, RECEPTION. Děti se učí hlásky, pomocí 

kterých začínají číst slova i věty. Učí se psát písmena, která následně spojují do slov. Učí se 

číselnou řadu do 100, sčítají a odčítají do 20, to vše s pomocí názorných pomůcek - číselná osa, 

stovková tabulka, obrázky a další. Zvládají činnosti, které se české děti učí v 1. třídě.  

Individuální péče je věnována hlavně dětem se 

speciálními potřebami, tyto děti jsou vždy v péči asistentů, 

kteří se zaměřují na vše, co dítě nezvládá – jazyková bariéra, 

špatná výslovnost, nedostatečná matematická 

představivost, procvičování grafomotorických dovedností, 

čtení, problémy se socializací a chováním. Asistent i učitel 

pracuje s těmito dětmi odděleně v různých časových 

intervalech během celého dne. 

Každé dítě má svou záznamovou složku, ve které učitel či asistent ukládá záznamy a 

hodnocení veškerých činností, která dokládá fotografiemi. Tento dokument je důležitým 

materiálem pro učitele v dalších ročnících. 

Dalším stupněm ve vzdělávání je PRIMARY SCHOOL pro děti od 5 do 12 let (1. – 6. 

ročník). Práce asistentů je stejná jako v Reception. Téměř ve všech třídách je jeden a více 

asistentů, kteří se věnují hlavně dětem se speciálními potřebami, jako jsou specifické poruchy 

učení a chování, neurologické a psychické problémy (autismus, Downův syndrom) nebo 

tělesná postižení. Tyto děti nikdy neopakují ročník, vždy postupují se svou kmenovou třídou a 

za pomoci asistentů pokračují v učivu a činnostech, které nezvládly. Děti s mentálním 

postižením nebo těžší formou poruchy učení jsou osvobozeny od celostátního testování, které 

probíhá plošně na všech školách na konci Reception, druhého a šestého ročníku. 

Jakýkoliv úspěch a pokrok všech dětí je vždy vyzdvihován a 

oceňován nejen v třídním kolektivu a u ostatních učitelů, ale i 

veřejně na společných shromážděních, tzv. ASSEMBLIES. Ta se 

konají jednou až dvakrát týdně pod vedením ředitele školy a učitelů. 

Je to jeden z mnoha příkladů pozitivní motivace. Velmi motivující je 

také vystavení prací dětí (např. příběhy, které vymyslely, úkoly 

z matematiky atd.) veřejně na nástěnkách ve třídách i na chodbách.  

Podle možností školy a počtu dětí ve třídách (až 33 dětí v jedné třídě) přistupují školy 

k dělené výuce některých předmětů, např. matematiky, kdy jsou děti rozdělené podle svých 

schopností. Takto mohou nadané děti rozvíjet své dovednosti řešením náročnějších typů úloh, 



 

zatímco ty slabší si učivo upevňují. Podobným způsobem se 

pracuje s dětmi při čtení. Takto dělená výuka může probíhat 

i díky dobrovolníkům z řad rodičů či učitelů v penzi.  

Kromě nich vyučují ve školách externí učitelé 

specializující se na umění, hudbu a sport. Talentované děti 

mají možnost dále se rozvíjet v odpoledních kroužcích – 

AFTER SCHOOL CLUBS. Některé školy se zaměřují více na 

takto nadané děti a věnují velkou pozornost vybavení učeben. K rozvoji talentu přispívají mimo 

jiné i perfektně vybavené školní knihovny, ve kterých děti mohou trávit svůj volný čas.  Kromě 

zábavné literatury je zde spousta materiálů vhodných ke studiu. Školy kladou velký důraz na 

rozvoj čtenářské dovednosti. Děti jsou vedeny ke čtení a úctě k literatuře. To přispívá také 

k obohacení slovní zásoby, děti umí vyjádřit své myšlenky a využít svou fantazii nejen v ústním 

projevu, ale i při psaní esejí. 

Děti jsou při výuce vedeny k samostatnosti, vzájemné spolupráci a komunikaci mezi 

sebou. Učí se hodnotit nejen svou práci, ale i práci svých spolužáků. Aktivity jsou často 

rozděleny do několika center, kterými děti postupně samostatně procházejí. Některé úkoly 

jsou rozděleny podle stupně obtížnosti na SPICY, HOT a MILD. Každý si vybere úkol přiměřený 

jeho schopnostem. Nadané děti tak mají možnost pracovat na složitějších úkolech a nadále se 

rozvíjet. 

Poněkud odlišný přístup ke vzdělávání je ve škole RIDGEWAY, která se řídí principy 

Montessori pedagogiky. Při své práci učitelé a asistenti vycházejí z potřeb a zájmů dětí, a ty se 

snaží rozvíjet. Děti si svou aktivitu samy zvolí, pracují samostatně nebo ve skupinkách, učitel 

do výuky nezasahuje, má roli pozorovatele a průvodce. I zde se učitelé a asistenti individuálně 

věnují dětem se speciálními potřebami. 

Všechny školy spojuje duch týmové spolupráce a 

zásada dodržování pravidel založených na vzájemné úctě a 

respektu. Vzhledem k pestrému národnostnímu složení jsou 

školy nuceny věnovat značnou část výchovně-vzdělávacího 

procesu individuální péči o tyto děti a překonávat zejména 

jazykovou bariéru. Díky práci asistentů a dobrovolníků se jim 

daří tyto překážky překonávat.   


