Příklady dobrých praxí leicesterských škol
(sestaveno v roce 2017)

STOKES WOOD PRIMARY SCHOOL
https://www.stokeswood.leicester.sch.uk/
V roce 2017 měli 461 dětí, z toho 164 (35,6 % EAL – English as Additional Language /
angličtina jako druhý jazyk). Celkem děti mluvily 32 jazyky.
Role EAL koordinátora:
– setkávání s rodiči a dětmi (je-li potřeba i s tlumočníkem)
– předávání informací ostatním učitelům
– hledání kamarádů („buddies“) neboli pomocníků a rádců pro žáky s EAL mezi spolužáky ve třídě
Jak nejlépe podporovat EAL žáky?
– jazykové bohaté a podnětné prostředí – vytváření maxima příležitostí k mluvení
– vizuální podpora (slovíčka, obrázky, jazykové jevy)
– fonetická cvičení
Mimoškolní aktivity pro všechny žáky:
Breakfast clubs: 8:00–8:45 (zejména sport)
Kluby po škole (sport, zahradničení, umělecké aktivity atp.) od 15:30
Focused days: i pro celé rodiny během obědů a odpoledne (např. přírodní vědy)
Pravidelné „celebrations“ – oslavy úspěchů a pokroků (pondělí a pátek)

ROLLESTON PRIMARY SCHOOL
https://www.rolleston.leicester.sch.uk/

Ještě v roce 2012 měli žáky 7 jazyků, v roce 2017 již 15. To je přivedlo k novým poznatkům a praxím.
V roce 2020 má přibližně 15 % dětí v Rollestonu angličtinu jako další jazyk, celkem děti mluví 16
jazyky.
Škola má kromě EAL také děti neslyšící, nevidomé, s PAS atd.
50 % nových dětí (bez ohledu na původ) je pod očekávanou úrovní anglického jazyka!
Používají (typický příklad): Evidenční nástroj pro nové žáky – „PASSPORT“ – evidenční karta, která
shrnuje:
– co má dítě rádo, co nerado
– jakým jazykem či jazyky dítě mluví doma
– relevantní rodinnou historii a současnost (rodinné zázemí, migraci, počet sourozenců atp.)
– jakou podporu dítě potřebuje
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Progress assessment systém
– PC systém pro hodnocení pokroku žáka
– sleduje změny a pokroky
– je provázán s národním curriculem
Zapojení rodičů
– „coffee time“ (určený čas, kdy mohou rodiče zajít na kávu a volně poklábosit
– tabletový program pro rodiče a děti „mantra lingua“ (dvojjazyčné knihy pro domácí
výuku angličtiny: AJ a 40 dalších jazyků)
Využívání filmu jako výukového nástroje
– analýza
– diskuse a zapojení všech
– kolaborativní učení
– seznam doporučených filmů poskytuje ministerstvo
Zdroj: British Council films https://film.britishcouncil.org/resources/film-archive

FULLHURST COMMUNITY COLLEGE
https://www.fullhurst.leicester.sch.uk/
V roce 2017 měli žáky 47 jazyků, 900–1000 studentů
– Celkem měli 160 učitelů a 20 asistentů
– nejlepší výsledky a pokrok studentů s EAL v celém Leicesteru
– organizují tzv. fakulty, neboli průřezové oblasti zájmů, kde se potkávají žáci s určitým zájmem či
talentem – každou vede „leading teacher“ – vedoucí učitel pro konkrétní obor
– průřezově ve škole působí jako „leaders“ i speciální odborníci na design, technologie, gramotnost apod.
– hlavní výzvou a mottem školy pro žáky s EAL je, aby měli stejný přístup k hlavnímu curriculu, jdou
cestou zařazení do běžné třídy, jen ve zcela specifických případech pak možná přistoupí k poskytnutí
nějakých extra lekcí, využívají specifický individuální přístup v rámci běžného curricula, ne utváření
speciálních tříd nebo kurzů
– testování čtení a počítání (probíhá např. v knihovně – v klidném a přátelském prostředí)
– „STARS Reading Programe" (počítačová technologie podporující čtení)
– testování, probíhá 3x do roka, vždy přizpůsobeno potřebám žáka (každý projde, následné testování je
ale přizpůsobeno předchozím výsledkům – tak si porovnávají výsledky a pokrok)
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– i zde používají „passport žáka“
– vytváří se během 20–30 minutového sezení – i s rodiči
– Starter Pack – nabídka dvojjazyčných knih apod.
– hodnotící a plánovací schůzky učitelů (účastní se ti, kteří mohou/chtějí) –
vedlejší efekt pro zbytek učitelského týmu
– mají „tablets allowed policy“ (tablety využívány jako výukový a podpůrný nástroj)
– využívají tzv. trychtýřový model ve výuce – tj. nahoře všechny nahromaděné
pojmy, pak filtr, kterým propadne jen to podstatné a z toho se sestaví/vyjeví
základní sdělení (takto přizpůsobují obsah výuky jak pro jednotlivé ročníky, tak pro
jednotlivé žáky dle jejich schopností a potřeb)
Pro výuku žáků s EAL využívají též videa:
– vlastní spoty s komentáři
– dají se vytvářet přímo v hodině přes telefon
– postupy mohou být popsány i v rodném jazyce žáků

SHAFTESBURY PRIMARY SCHOOL
https://www.shaftesburyprimaryschool.co.uk/
V roce 2017 měli 240 žáků ve věku 7–11 let
30 % dětí mělo nárok na bezplatná jídla, 53 % bylo nějak znevýhodněných
51 % EAL, z toho 20 % nově příchozích a 70 % jiné národnosti
Celkem měli žáky 25–29 jazyků
Pedagogický sbor: 8 učitelů + ředitel a zástupce + podpůrný stav
Měli 2 EAL vedoucí.
Výzkumy potvrzují, že PODPORA MATEŘSKÉHO JAZYKA VEDE K RYCHLEJŠÍMU UČENÍ
ANGLIČTINY (DRUHÉHO JAZYKA).
Pořádají aktivitu Jazyk měsíce (studenti s daným jazykem vystupují jako jazykoví experti) nebo Týden
jednoho světa.
Škola využívá k úvodní komunikaci s žáky kromě učitelů také žáky stejného mateřského jazyka,
překladače (EMAS UK), rodiče, placené tlumočníky.
– členy LPP (Leicester Primary Partnership – Leicesterské partnerství základních škol), stojí je to 800
GBP ročně, ale využívají je kdykoliv je něco potřeba.
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EAL TEACHNIG = GOOD TEACHING (výuka žáků s odlišným jazykem = dobrá výuka)
Pořádají pravidelné schůze k pokroku žáků (vždy 1 EAL vedoucí, koordinátor speciálních vzdělávacích
potřeb, tzv. SENCO a učitel/é – superviduje ředitel).
Ředitel definuje individuální cíle a vedoucí učitelé je oponují.
Assemblies (školní shromáždění)
– morals (hodnoty)
– successes (úspěchy)
– one world (kultura)
– religions (náboženství)
NAMÍSTO FRUSTRACE, ŽE JIM ŽÁCI S EAL KAZÍ „RATING“, ŠKOLA NAOPAK OSLAVUJE POKROK
KONKRÉTNÍCH ŽÁKŮ.

BABINGTON ACADEMY
https://www.babington.leicester.sch.uk/
Dříve Babington Community College
V roce 2017 měli 1 049 žáků
53 % EAL, 75 % méně než 5 let v UK (5 let se má za dobu nutnou k dosažení úrovně odpovídající znalosti mateřského
jazyka)
349 Britů, 230 Indů atd.
Samotný výskyt žáka s handicapem ve třídě ještě neznamená, že se jedná o inkluzi.
Motto místních učitelů: Ambicí není být oblíben, nýbrž respektován.
Moderní učitel je fakticky výukový manažer – pomáhá orientaci ve zdrojích informací namísto vyžadování memorování
dnes snadno dostupných dat.
Každý žák ať je tak dobrý, jak dokáže (as the best as he/she could be).
Důraz na příchod žáka do školy:
– 1.–3. den assessment / zjištění stavu – co dítě zná, umí, co ne
– 4. den už ve třídě – učitel/é jasně ví/vědí, co žák potřebuje

Podklady pro tento příspěvek byly získány v rámci projektu o.p.s. Člověka v tísni a Centra pro
integraci cizinců „Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při zapojování principů
multikulturní výchovy a inkluze do života školy“, financovaného Evropskou unií v rámci
Operačního programu Praha – pól růstu v roce 2017.

