
Zahrani ční exkurze 2017

V CENĚ BYLO 
ZAHRNUTO
� Doprava autobusem
� Ubytování 
� Program na školách
� 2x snídaně (pondělí, středa)  

VE VLASTNÍ REŽII
� Strava 
� Cestovní pojištění
� Ostatní náklady 
� Povlečení nebo spacák

OTÁZKY 
K PROGRAMU
Ladislava Hadravová
lhadravova@nadacedb.cz
+420 724 160 947



OBS LORENTZ SCHOOL Hilversum , Holandsko

Program :

• Krátké ranní setkání 
učitelů

• Krátké setkání s ředitelem
• Pozorování výuky v 

libovolných třídách
• Diskuze s učiteli a 

ředitelem

Škola pracuje na p ěti základních 
hodnotách Daltonského
vzdělávání :

• Svoboda a odpovědnost

• Spolupráce

• Efektivita

• Nezávislost

• Reflexe

Informace o škole:

• Děti nastupují do školy v dovršení 4. 
narozenin

• Cca 600 dětí

• Škola funguje přes 20 let

• 1. – 8. třída

• Jeden učitel na jednu třídu, děti se učí 
v jedné třídě

• 26 – 30 dětí v jedné třídě

• Výuka v holandštině

Motto školy :
„Meer Dan Leren“ 
= 
„More than learning“

„Kam spěchat, když práce 
není nikdy hotová“



OBS LORENTZ SCHOOL Hilversum , Holandsko

Inspirace:

• Děti si dělají studijní plán na každý týden

• Během dne probíhá vedená hodina a samostatná práce dětí

• Děti si zhodnotí, jak úkol zvládly, vyplní reflexi (jak se jim dařilo, co příště udělat jinak), následně dá 
zpětnou vazbu i učitel (ověření testem, zda to dítě umí)

• Třída rozdělená na 3 části (práce s učitelem, práce ve skupinách, individuální práce) – učitel je průvodcem

• Učitel používá dřívka se jmény pro vyvolávání dětí

• Děti mohou používat sluchátka, aby je ostatní nerušili

• Starší děti pomáhají mladším dětem (např. s konflikty) – mají „mediátorský“ výcvik

• Předmět „mindfulness“ – relaxace, pojmenovávání pocitů, reflexe

• Koska (zelená – OK, červená – soustředím se, ? – potřebuji pomoc)

• Kachnička (2 červené, 2 zelené – pro odchody na WC)

3 pravidla, která dodržují všichni (od nejmenších d ětí, až 
po učitele) :
• Pracuji nejlépe, jak umím/mohu
• To, co dělám, je dobré i pro ostatní
• Starám se o svou školu (prostory, vybavení, atd.)



ATHÉNÉE ROYAL PRINCE BAUDOUIN 
(ARPB) Marchin, Belgie

ARPB byla nominována již v roce 2014 do prvního
mezinárodního pilotního programu „School of
change“ asociací Ashoka na základě demonstrování
empatie, solidarity a týmového ducha v
každodenním životě školy.

Škola založená na skautském principu.

Informace o škole:

• Státní střední škola, součástí je 
internát

• Cca 500 dětí

• Škola založena v r. 1942

• Od 11 do 17 let

• Na internátě cca 100 studentů

• 16 – 20 dětí v jedné třídě

• Výuka ve francouzštině

• Každý učitel učí svůj předmět

• Studenti střídají místnosti 

Motto školy :
„Tvoříme si zbraně pro 
budoucí život“

Program :

• Prohlídka školy a internátu
• Pozorování výuky ve 

vybraných třídách
• Prezentace ředitele



ATHÉNÉE ROYAL PRINCE BAUDOUIN 
(ARPB) Marchin, Belgie

Inspirace:

• Studenti si tvoří plán vzdělávání, mohou si volit poměr jednotlivých předmětů (např. více jazyků, méně 
matematiky)

• Speciální hodnocení studentů barvami (červená - student odmítl test psát, oranžová - student se snažil, 
ale neuspěl, žlutá - student test odevzdal, ale nedosáhl předpokládané úrovně, zelená - student napsal 
test tak, jak se od něj očekávalo, bonusem je tmavě modrá barva - student test napsal excelentně).

• Povinná latina 1 rok (nařízení státu) – vyzdobené učebny dle předmětů (např. Dórský sloup v učebně 
latiny)

• Spolupráce starších a mladších studentů napříč ročníky na projektech (např. historická témata)

• Místnost určena jen studentům

• Každý učitel vlastní svůj totem (jedná se o jméno zvířete, ke kterému mentálně či fyzicky tíhne) – tímto 
názve je oslovován

• Někteří učitelé provozují frontální výuku, někteří klikají a přesouvají slidy, někde fungují děti samostatně –
nejednotné

• Učebna AJ – kastlíky pro „early finishers“



ASHLEY PRIMARY SCHOOL
Walton-on-Thames, Velká Británie

Ashley school je uznávána jako jedna z nejlepších
světových ekoškol, získala mnoho ocenění např. v
roce 2009 mezinárodně uznávané „Ashden
Award“ za vynikající práci v oblasti úspor energie
v rámci celoškolního vzdělávacího programu za
udržitelnost.

Informace o škole:

• Děti ve věku 4 – 11 let, jsou nadšené

• Cca 500 dětí

• Ve třídě 1 učitel a 2 asistenti

• Prostředí školy – příroda, velké 
travnaté hřiště

• Učitelé mají jednu třídu na jeden rok

• Vrstevnické učení – starší pomáhají 
mladším

• Škola je postavená na 7 principech –
inspirace z knihy Harmony (prince 
Charlese)

• Principy „mindfulness“ – relaxace, 
zklidnění dětí (např. kreslí mandaly)

• Škola je vyzdobená výtvory žáků

Motto školy :
„We are school where we love 
to learn and we learn to love“ 
= 
„Jsme škola, kde milujeme 
učení a kde se učíme milovat“

Program :

• Prezentace ředitele školy
• Prohlídka školy s 

nahlédnutím do 
libovolných hodin

• Diskuze s učiteli



ASHLEY PRIMARY SCHOOL
Walton-on-Thames, Velká Británie

Inspirace:

• 7 principů: 

Inspirace:

• Propojení tématu v předmětech

• Děti samy vyhodnocují svůj pokrok (odpovídají na 
otázky: Co jsem se naučil, v čem jsem se zlepšil, 
na čem potřebuji dále pracovat?)

• Děti si tvoří portfolia na daná témata (např. Indie)

• Na každý týden je otázka, která se prolíná všemi 
předměty

• „Řekněme, že se v zeměpise učíme o vodstvu, 
biologii učíme o vodních ekosystémech, ve fyzice 
o vlastnostech vody, ve výtvarné výchově budeme 
vodu ztvárňovat různými způsoby, v hudební 
výchově můžeme probírat Smetanovu Vltavu, 
v češtině můžeme psát esej o významu vody pro 
člověka. Konečným výstupem může být společný 
plakát, ve kterém děti propojí vše, co se o vodě 
naučily. Plakát se pak využije k výzdobě školy.“



Děkuji za pozornost



PROGRAM 

NEDĚLE 26.3.2017 
• 9.00 odjezd z Prahy (Wilsonova 8, naproti Hlavnímu nádraží)
• 21.00 příjezd na ubytování v Holandsku (Stayokey hostel)

PONDĚLÍ 27.3.2017
• 7.20 odjezd do školy OBS Lorentz School
• 8.00 oficiální začátek programu v OBS Lorentz school
• 16.00 přejezd na ubytování v Belgii (jízda 4 hodiny)

ÚTERÝ 28.3.2017
• 8.20 odjezd do školy ARPB 
• 9.00 oficiální začátek programu ve školy ARPB
• 14.00 přejezd na ubytování v UK (jízda cca 7 hodin - podle trajektu) 

STŘEDA 29.3.2017
• 8.30 odjezd do školy Ashley Primary school
• 9.15 oficiální začátek programu v Ashley
• 14.00 odjezd do ČR (jízda cca 14 hodin – podle trajektu) 

ČTVRTEK 30.3.2017
• příjezd v ranních hodinách do Prahy k Hlavnímu nádraží



UBYTOVÁNÍ 
První noc 

Stayokey hostel
***

(25 min od školy)
Snídaně v ceně 

Ubytování ve 2 až 6 
lůžkových pokojích  

Druhá noc 
Le Ferme de Werpin

***
(40 min od školy)

Bez snídaně
Kuchyňka k dispozici

Ubytování v 1 až 3 
pokojových bytech

Třetí noc 
Shalimar hotel

***
(30 min od školy)
Snídaně v ceně 

Ubytování ve 2 až 4 
lůžkových pokojích

Pozn.: pro ubytování na farm ě je třeba vlastní spacák nebo povle čení + ručník 


