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CZŠ NARNIA, BRATISLAVA

1. Představení školy

2. Vzdělávací projekt NARNIA

3. Průběh stáže

4. Práce s dětmi s OMJ

5. Zkušenosti z on-line výuky

6. Atmosféra a prostředí



1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

• Církevní ZŠ 1.-9. ročník (po 3 třídách)

• Zřizovatel Cirkev bratská

• Sídlo: Bratislava – Petržalka

• Založena r. 1994, od r. 2003 název Narnia, od r. 2004 ve stávajících prostorách

• Součástí Združenia škol C. S. Lewisa



1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

Poslanie Cirkevnej základnej školy – Narnia:

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame

k tvorivému a kritickému mysleniu,

k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu

a k schopnosti tvoriť komunity

v duchu kresťanských biblických hodnôt.





2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NARNIA



2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NARNIA

• Akademický pilíř

• projektové týdny, Daltonské dny, badatelská výuka, skupinová práce

• Mezinárodní pilíř

• jazyková výuka, angličtina, mezinárodní spolupráce, projekty

• Hodnotový pilíř

• propojení, křesťanské hodnoty, téma roku, téma ročníku, opening/advisory (třídnické hodiny)



3. PRŮBĚH STÁŽE

• Čtyřdenní stáž 7.-10. 6. 2021, 8-14 hod.

• Pozorování a stínování učitelů v hostitelské škole se zaměřením na práci s 

dětmi s odlišným mateřským jazykem

• Konzultace s učiteli a klíčovými pracovníky školy

• Vřelé přijetí ze strany vedení i učitelů

• Účast na setkání s rodiči – hodnocení školního roku



4. PRÁCE S DĚTMI S OMJ

• Špeci tým

• 13 lidí (psychologové, speciální pedagogové, asistenti)

• zápis, screeningy, metodická pomoc učitelům (vyhodnocování, příprava materiálů, konzultace)

• asistenti na 5-6 hod. týdně (výjimečně 10-12)

• spolupráce s třídním učitelem, rest-timerem, rodiči

• Děti s odlišným mateřským jazykem

• individuální přístup, přizpůsobení programu potřebám dítěte, průběžné vyhodnocování

• vytváření bezpečného prostředí, bez hodnocení v některých předmětech

• pečlivé vysvětlování, využití vizualizace, porozumění kultuře, výhodou zprostředkovatel



5. ZKUŠENOSTI Z ON-LINE VÝUKY

• Špeci tým = flexi tým  (výuka v 1. tř., čtení v 2. tř., špeci hodiny, špeci chat...)                                                                                                                 

• Přehledná a stabilní infrastruktura v on-line prostředí (Manuál Narnijčana) 

• „Co prožíváme je neméně důležité než to, co se učíme“

• Neakademický obsah – setkání, C.S.Lewis week, challenge days, well-being week

• Adaptace po návratu – aktivity, problémy, spíše zjišťování znalostí než 

známkování



6. ATMOSFÉRA A PROSTŘEDÍ

• Komunitní charakter školy (fakulty, sborovny, ročníky)

• Spolupráce s rodiči (OZ Brána do Narnie)

• Učitelé – koučing, provázení nových učitelů, společné aktivity, lobby

• Knihovna, jazykové oddělení, „kaplnka“, „galerie“, jídelna

• Nápisy, citáty, schémata, všude dostupné informace
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DĚKUJEME ZA POZORNOST


