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Brookfield Primary School 
Státní anglická škola 



Informace o škole 
• Menší státní základní škola v zástavbě u Waterlow 

Park.  

• Ve škole se nachází 15 tříd (školka, 2.- 6. ročník).  

• V každé třídě je mezi 25- 30 žáky.  

• Každý ročník má své určité téma a povinnosti, 

kterými napomáhá k dobré atmosféře ve škole a 

získává zajímavé a užitečné informace.  

• Ve škole se nachází několik desítek dětí s OMJ (12 

dětí si osvojuje Aj, ostatní Aj plynule používají). 



Pomůcky k výuce žáků s OMJ 



Výuka žáků s OMJ 

• Pedagog/ asistent ve třídě dopomáhá, kontroluje a navádí 

žáky s OMJ ke správnému pochopení zadání a jeho 

vypracování. K pochopení využívá řadu obrázkových kartiček. 

 

 

• 3x – 4x týdně s žáky s OMJ individuálně pracuje speciální 

pedagog. Zaměřuje se na rozvoj slovní zásoby, porozumění 

čtenému i mluvenému textu, rozvoj mluveného i písemného 

projevu. 



• Každý žák s OMJ má svého „Učícího 

partnera“ s kterým spolupracuje v 

hodině, prezentuje mu úkoly/ projekty, 

konzultuje s ním školní i soukromé 

záležitosti... 

 

• Žáci s OMJ mohou docházet na 

speciální kroužek. Zabývá se 

poznáním místní (ale i prezentací své) 

kultury a rozvojem komunikačních 

dovedností. 

 

• Rodiče dětí s OMJ jsou aktivně 

zapojeni do dění ve škole (rodiče učí, 

prezentují svou kulturu, učí se spolu s 

dětmi…). 



• Žáci s OMJ si zakládají své práce do 

speciálních desek. Každý měsíc konzultují 

s pedagogem/ spolužákem „Učícím 

partnerem“ svůj pokrok. 

 

• V každé třídě se nachází relaxační koutek 

s knihovničkou. Knihy jsou v různých 

jazycích, nejen v angličtině. 

 

• Na chodbách i ve třídách jsou popisné 

kartičky s obrázky v různých jazycích 

(angličtina, ruština, němčina…) pro lepší 

orientaci žáků s OMJ po škole. 
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Stáž pro mě byla velmi přínosná.  

Obohatila mě o mnoho zajímavých podnětů, 

které ráda využiji ve výuce. 


