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pro Wales 

 

Tento dokument je k dispozici ve více jazycích.

UMĚNÍ
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Svět se mění a my se neobejdeme 
bez nových nápadů a kreativního 
využívání technologií.

V reakci na tyto výzvy chce vláda Walesu 
zajistit, aby Vaše dítě mělo znalosti, 
dovednosti a zkušenosti, jaké bude 
potřebovat pro svůj naplněný život. 

Učitelé a odborníci na vzdělávání z celého 
Walesu společně pracují na tvorbě 
učebního plánu pro Wales. 

Ve škole, kam dochází Vaše dítě, 
učební plán sestavují učitelé. 
Používají k tomu metodické materiály, 
které vypracovali jiní učitelé za účelem 
snadnějšího plánování učiva dětí.

Nový učební plán je sestaven pro všechny 
děti. Rozvoj Vašeho dítěte podpoří formou 
kreativní výuky s významem pro reálný 
život. Plán bude odpovídat jejich potřebám 
a pomůže jim využít svůj potenciál naplno.  

V dnešní době je svět více propojen, 
takže i výuka dětí je více propojená. Vedle 
opravdu důležitých znalostí děti získají 
i dovednosti a zkušenosti potřebné pro 
život v rychle se měnícím světě.
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Vaše škola podporuje dítě v tom, aby bylo: 

• ambiciózním žákem, schopným a připraveným 
učit se v průběhu celého svého života

• podnikavým a kreativním přínosným 
člověkem, připraveným hrát svou životní 
i pracovní roli naplno 

• eticky smýšlejícím informovaným občanem, 
připraveným zapojit se do života ve Walesu 
i světě a zároveň 

• zdravým sebevědomým jedincem, 
připraveným vést naplňující život jako ceněný 
člen společnosti. 

• To jsou tzv. čtyři cíle učebního plánu. 

Vzdělání se mění

2



Vedle schopnosti číst a psát, matematické gramotnosti a digitálních 
dovedností existuje šest oblastí rozvoje znalostí a zkušeností. Vše, 
co se Vaše dítě učí, bude spojeno s těmito oblastmi.

Oblasti rozvoje znalostí 
a zkušeností

Další součásti učebního plánu: 
•  lidská práva 

•  diverzita a respektování odlišností 

•  zkušenosti a dovednosti pro profesní život a pracovní prostředí 

•  vědomosti o místních, vnitrostátních a mezinárodních souvislostech 

•  vzdělání v oblasti vztahů a sexuality odpovídající stadiu vývoje daného jedince.

Humanitní 
vědy 

Výrazové 
umění

Matematika a matematická 
gramotnost

Věda a technologie

Jazyky, gramotnost 
a komunikace 

Zdraví a kvalita života 
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V oblasti Výrazové 
umění bude Vaše dítě 
poznávat svět výtvarného 
umění, tance, divadla, 
filmu, digitálních médií 
a hudby a rozvíjet své tvůrčí 
a umělecké schopnosti. 

V oblasti Humanitní 
vědy se bude učit o světě, 
společnosti a událostech 
v historii i současnosti. 
Seznámí se s výzvami 
a příležitostmi, které před 
námi leží, a s tím, jaké 
etické kroky můžeme učinit 
pro budoucnost světa 
a jeho obyvatel.

V oblasti Matematika 
a matematická 
gramotnost se Vaše 
dítě naučí chápat čísla 
a používat matematické 
symboly. Seznámí se 
s tvary a mírami a dozví 
se něco o statistice 
a pravděpodobnosti. 

Oblast Zdraví a 
kvalita života je 
věnována péči o tělesné 
i duševní zdraví včetně 
emocionální pohody.  Dítě 
se dozví něco o zdravé 
výživě a správném 
rozhodování, jak se 
vyrovnávat s okolními vlivy 
a jak rozvíjet zdravé vztahy. 

V oblasti Jazyky, 
gramotnost 
a komunikace se Vaše 
dítě bude učit pracovat 
s jazykem. Bude rozumět 
velštině, angličtině a jiným 
jazykům a bude je umět 
používat. Bude studovat 
i vytvářet literaturu 
a komunikovat ústně, 
písemně i vizuálně. Může jít 
i o poezii, divadlo či film.

Věda a technologie 
přinese Vašemu dítěti 
vědomosti z biologie, 
chemie, fyziky, informatiky, 
designu a technologií. 
Dozví se něco o designu 
a technice, živých tvorech, 
hmotě, silách a energii 
i o tom, jak fungují počítače. 

Oblasti rozvoje znalostí a zkušeností

4



Vaše dítě čeká mnoho dalších příležitostí 
osvojit si dovednosti důležité pro život, 
které mu pomohou: 

• vážit si okolního světa 

•  klást otázky, zkoumat důkazy, rozhodovat 
se a řešit problémy 

•  poznávat, komunikovat, vytvářet plány 
a hledat řešení

•  budovat svou odolnost a pracovat na své 
tělesné i duševní pohodě

• pracovat s ostatními

•  činit rozhodnutí o své budoucí profesní 
dráze na základě smysluplných zážitků 
v oblasti vzdělání, práce a podnikavosti.

Na čem záleží
Vzdělávání Vašeho dítěte by mělo být zaměřeno 
na věci, které pro něj mají význam jak nyní, tak 
v jeho dospělosti. 

Každá oblast rozvoje znalostí a zkušeností obsahuje prohlášení o tom, 
na čem záleží, od nichž se pak odvíjí výuka dětí všech věkových skupin. 
Tato prohlášení pomáhají Vašemu dítěti přemýšlet o tom, co se učí a jak 
jednotlivá témata souvisejí mezi sebou, s prací a životem. Zároveň rok za 
rokem podporují rozvoj chápání a dovedností Vašeho dítěte.

Příklad, jak to funguje
V oblasti Věda a technologie zní 
jedno z prohlášení o tom, na čem 
záleží, takto:

„Svět kolem nás je plný živých 
tvorů, jejichž přežití závisí na 
existenci ostatních.“

V průběhu učení se nad tím Vaše dítě 
začne zamýšlet různými způsoby - např.:

•  Vím, že existují ohrožení živočichové.

•  Chápu, že to, co dělám, má dopad 
na životní prostředí, lidi a zvířata.

•  Umím rozpoznat způsoby snižování 
dopadu klimatické změny na životní 
prostředí, lidstvo i zvířata.
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Nový učební plán rozvíjí znalosti, 
dovednosti a zkušenosti Vašeho dítěte. 

Dítě se bude posouvat vpřed s tím, jak: 

•   se budou rozšiřovat jeho vědomosti

•   bude chápat věci více do hloubky 

•    budou se rozvíjet jeho komunikační 
schopnosti

•   budou se zlepšovat jeho dovednosti. 

Výuka způsobem, který odpovídá 
potřebám Vašeho dítěte

Někdy může nastat období, kdy dítě: 

•   postupuje rychle vpřed, nebo

•    zpomalí, aby lépe pochopilo dané téma 
nebo protože objeví něco, co jej zajímá.

Učení není vždy vázáno na věk dítěte. Ne 
všichni si osvojí nové poznatky stejným 
způsobem nebo ve stejnou dobu. 

Vyhodnocení 
Vyhodnocení bude každodenní součástí 
vzdělávání Vašeho dítěte. 

Ve spolupráci s učiteli si udělá představu 
o tom, jak dobře si vede. To je důležité, 
protože to dítěti pomáhá: 

•   uvědomit si, kam ve vzdělávání pokročilo 

•   plánovat další kroky ve výuce 

•    všimnout si případných problémů nebo 
potřeby výraznější podpory 

a zároveň to pomáhá jeho učiteli:

•   najít způsoby, jak děti motivovat

•   vidět, jak dobře si žáci vedou.

Škola s Vámi bude spolupracovat na 
tom, aby Vaše dítě mělo veškerou 
pomoc potřebnou pro jeho další rozvoj.

6



Odborné předměty, které bude Vaše dítě 
studovat od 14 do 16 let, budou v souladu 
s novým učebním plánem.

V budoucnu mohou být naše současné 
odborné předměty doplněny o některé 
další - mohou pokrývat oblasti, jako je svět 

Kvalifikován pro budoucnost
práce, finanční schopnosti, kariérní rozvoj, 
rovnost a diverzita či první pomoc.

Budou také používány jiné druhy 
hodnocení, např. za použití digitálních 
technologií.

Příprava na zavedení do praxe 
Nový učební plán se zavádí do praxe od září 2022 
a do školního roku 2026/27 jej již budou používat 
všichni žáci druhého stupně.

Vy, Vaše dítě i komunita máte možnost podílet se 
na podobě učebního plánu Vaší školy. 

Vzájemná spolupráce nás všech, ve škole i doma, 
pomůže Vašemu dítěti získat nejlepší možné 
vzdělání a připravit jej na budoucnost. 

Chcete-li se dozvědět více o novém učebním 
plánu, ptejte se učitelů svého dítěte.

Video v britském znakovém jazyce 
(BSL) pro děti, mládež a rodiny 
pojednávající o Učebním plánu 
pro Wales a BSL v učebním plánu 
naleznete na kanálu Education 
Wales na YouTube.

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

Další zdroje informací:

7


