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Úvod:

Townshend International School nabídne od září 2010 výuku pevně založenou na 
nejlepších metodách Národních učebních osnov pro Anglii a Wales.  Škola bude 
hodnotit výsledky studentů a kvalitu vzdělávání prostřednictvím pravidelných 
zkoušek připravovaných Cambridge International Examinations pod dohledem 
Cambridge University, které jsou plně kompatibilní s Národními učebními osnovami 
pro Anglii a Wales.  

Škola vlastní registraci pro výuku mezinárodního programu pro základní školy 
Cambridge International Primary Programme pro ročníky 1 - 6, je kontrolním místem 
pro pořádání zkoušek pro ročníky 7, 8 a 9, pro získání mezinárodního osvědčení o 
všeobecném vzdělání International General Certificate of Education (IGCSE) v 
ročnících 10 a 11 a kurzů mezinárodního vzdělávání na vyšší úrovni Cambridge 
International Advanced Level vedoucích k získání vyššího mezinárodního osvědčení 
o dosaženém vzdělání Advanced International Certificate of Education (AICE) v 
ročnících 12 a 13.

Kromě hlavních předmětů anglických Národních učebních osnov škola nabídne 
výuku v těchto předmětech:  a) předměty, které odpovídají potřebám 
mnohonárodnostního složení studentů  školy; b) předměty, které pomáhají českým 
studentům získat dobré znalosti jejich jazyka, literatury, historie, společnosti a 
zeměpisné důležitosti; c) předměty, které podporují mezinárodní porozumění a 
spolupráci; d) předměty, které rozšiřují osobní, morální, etické porozumění a růst 
studentů.

Vyučovacím jazykem bude anglický jazyk, tak jako byl od počátku, a studenti by 
měli studovat ještě nejméně jeden další jazyk. Dále budeme požadovat, aby 
zahraniční studenti studovali český jazyk jako prostředek komunikace a interakce s 
lidmi v jejich hostitelské zemi a rozvíjeli porozumění pro bohatou kulturu, ve které 
žijí.



Obecné informace

Časový rozvrh hodin:

Vyučování bude probíhat 5 dní v týdnu. Školní den bude začínat v 8:15 a bude 
končit obvykle v 15:30.  Aktivity související s učivem, zájmové kluby, sociální 
aktivity a doučování pro slabší studenty se budou konat po skončení vyučování. Na 
každý den je plánováno maximálně 8 vyučovacích hodin.  Každá vyučovací hodina 
bude trvat 45 minut.  V případě potřeby budou zařazeny dvouhodinové lekce u těch 
předmětů, které vyžadují delší dobu k dosažení příslušného výsledku.  Mezi 
jednotlivými vyučovacími hodinami budou 5-minutové přestávky; po 3 vyučovacích 
hodinách bude dopoledne následovat velká přestávka v délce 20 minut a po dalších 
2 nebo 3 vyučovacích hodinách bude zařazena přestávka na oběd.

Popis učebních osnov v tomto dokumentu byl sestaven podle Národních učebních 
osnov pro Anglii a Wales (National Curriculum for England and Wales) a 
podle učebních programů Cambridge International Examinations. Další a 
podrobnější informace o těchto učebních osnovách můžete získat online na těchto 
internetových stránkách:

http://www.cie.org.uk/

a http://curriculum.qcda.gov.uk/ 

http://www.cie.org.uk/
http://curriculum.qcda.gov.uk/


Vzdělávací plán pro ročníky v rámci povinné školní 
docházky (ročníky 1 – 9)

Předměty v ročnících 1 - 6:

Anglický 
jazyk:  

V těchto ročnících se studenti učí mluvit a poslouchat; mimo 
jiné se učí: výslovnosti, fonetice, skupinovým diskusí a 
divadelním hrám, rozdílnosti jazyka při čtení: včetně  povědomí 
o fonémách a o zvuku, rozeznávání slov a grafické znalosti, 
povědomí o gramatice, porozumění kontextu, čtecích 
strategiích, porozumění textům, čtení pro získání informací, 
krásné literatuře, literatuře faktu, neliterárních textech, struktuře 
a rozdílnosti jazyka, psaní;  včetně  kompozice, plánování a 
projektování, interpunkce, pravopisu včetně pravopisných 
strategií a morfologie, písmu a prezentaci, standardní angličtině 
a idiomech, struktuře jazyka. Učí se také strategiím pro 
porozumění nové slovní zásobě ve školním kontextu.  Toto je 
velice důležité, protože se také jedná o vyučovací jazyk.

Matematika: V těchto ročnících se studenti učí používat čísla, prostorové 
tvary a měřítka: studenti také v těchto ročnících pracují na 
rozvoji otázky řešení slovních úloh, komunikace a zdůvodnění, 
porozumění vzorcům a vlastnostem tvarů, pochopení vlastností 
pozice a pohybu, chápání měřítek, pochopit číselné soustavy: 
včetně počítání a číselných vzorců a posloupností a číselných 
soustav, celých čísel, zlomků, procent a poměrů, desetinných 
čísel, počítat: včetně číselných operací a vztahů, počítání v 
hlavě, počítání na papíře, počítání na kalkulačce, řešit příklady 
s čísly: a zpracovávat, představovat a vykládat údaje a 
zacházet s nimi. 

Dějepis: V těchto ročnících se studenti učí chápat chronologii; chápat 
události v životech lidí a změny v minulosti; porozumět 
historickému výkladu; provádět historická šetření; 
organizovat a sdělovat informace.
Mezi témata patří místní dějepis, dějepis dávnověku, dějepis 
porománské doby, feudalismus, středověký dějepis, devatenácté 
století a moderní evropský dějepis.

Zeměpis:     V těchto ročnících se studenti učí získávat dovednosti 
v zeměpisném šetření;  získávat znalosti a vědomosti o 
místech; rozvíjet znalosti a vědomosti o vzorcích a 
procesech; rozvíjet znalosti a vědomosti o změnách 
životního prostředí a udržitelnosti.
Témata zahrnují místní zeměpis, národní zeměpis a mezinárodní 
zeměpis, mezi témata patří např. voda, doprava, životní 
prostředí, klima, osídlení a využití půdy.



Přírodní 
vědy:

V těchto ročnících se studenti učí o vědeckém šetření včetně  
důležitosti nápadů a důkazů ve vědě;  rozvíjet 
investigativní dovednosti, včetně plánování, získávání a 
předkládání důkazů, posuzování a hodnocení důkazů.  Studenti 
získávají  znalosti o životních procesech, lidech a 
zvířatech, včetně výživy, oběhu, pohybu, růstu a reprodukce a 
zdraví zelených rostlin, včetně růstu a výživy, a reprodukční 
rozdílnosti a klasifikace, živých organismů v jejich 
životních prostředích, včetně přizpůsobení se, potravových 
vztahů, adaptací.  Studenti se učí o materiálech a jejich 
vlastnostech, včetně toho, jak seskupovat materiály, jak se 
materiály mění, a jak oddělovat směsi materiálů.  Učí se o 
fyzikálních procesech včetně elektřiny, jednoduchých obvodů;  
síle v pohybu, o druzích sil; o  světle a zvuku, každodenních 
účincích světla, vidění, vibracích a zvuku; o Zemi a prostoru 
mimo Zemi, o Slunci, Zemi a Měsíci a periodických změnách. 
Musí se také naučit o zdraví a bezpečnosti.

ICT
(Informatika 
a počítačové 
technologie)

V těchto ročnících se studenti učí zjišťovat následující: 
rozvíjet nápady a nechat věci se dít: vyměňovat si a 
sdílet informace: kontrolovat, upravovat a hodnotit práci 
v jejím průběhu.  
Studenti budou rozvíjet dovednosti při používání elektronických 
médií, počítačů jako nástrojů pro zkoumání, výzkum, vytváření 
prezentací, vytváření obrázků, sdílení informací, komunikaci, 
zpracování textů, atd.

Umění, 
design a 
technologie

V těchto ročnících se studenti učí rozvíjet, plánovat a 
sdělovat nápady; pracovat s přístroji, materiály a 
komponenty s cílem vytvářet kvalitní výrobky; hodnotit 
procesy a produkty; získávat a rozvíjet znalosti o 
materiálech a komponentech.
Zaměření tohoto kurzu je velmi praktické a jeho cílem je dát 
studentům povědomí o procesech a metodách pro vytváření 
věcí, se kterými se setkávají ve svém každodenním životě. Dává 
jim to také jistotu, že jsou schopni vyrábět věci vlastníma 
rukama.
Studenti se v těchto ročnících učí objevovat a rozvíjet tvůrčí 
myšlenky; zkoumat a vytvářet obrázky, rukodělné práce a 
nákresy; hodnotit a zdokonalovat svoji vlastní práci; 
rozvíjet znalosti a vědomosti o technikách, materiálech, 
umělcích a jejich úlohách.

Hudební 
výchova

V těchto ročnících se studenti učí kontrolovat zvuky 
prostřednictvím zpívání a hraní - předvádění; vytvářet a 
rozvíjet hudební myšlenky – skládání hudby; reagovat a 
kontrolovat – hodnotící dovednosti; poslech, a používání 
znalostí a vědomostí.

Náboženská, 
osobní a 

V těchto ročnících se studenti učí o náboženství a učí se z 
náboženství; učí se o náboženských vyznáních a praktikách, 



sociální 
výchova

zkoumají náboženská témata a setkávají se s různými 
náboženskými vyznáními.  Učí se o základní a univerzální 
morálce a etice.
Studenti v těchto ročnících také rozvíjejí jistotu a 
odpovědnost a učí se co nejvíce využívat svých 
schopností; připravují se na aktivní roli občanů; rozvíjejí 
porozumění pojmům zdravého, bezpečnějšího životního 
stylu a rozvíjejí praktické vědomosti toho, jak vytvářet 
dobré vztahy a respektovat rozdíly mezi lidmi.

Tělesná 
výchova

Studenti v těchto ročnících získávají a rozvíjejí dovednosti; 
učí se vybírat a používat dovednosti, taktiku a 
kompoziční myšlenky; jak hodnotit a zlepšovat výkon; 
získávat znalosti a porozumění důležitosti tělesné 
zdatnosti a zdraví.
 Účastní se výuky založené na tanečních aktivitách, hrách, 
gymnastickém cvičení, plavání a otázkách bezpečnosti ve vodě, 
na atletických aktivitách, případně také na outdoorových a 
dobrodružných činnostech.

Moderní cizí 
jazyk

Studenti v těchto ročnících získávají znalosti a vědomosti o 
jazyce; rozvíjejí jazykové dovednosti; rozvíjejí dovednosti 
na výuku jazyka.

Dramatická 
výchova

Studenti se v těchto ročnících účastní různých divadelních aktivit, při 
kterých používají jazyk a různé akce tak, aby mohli zkoumat a rozvádět 
situace, charaktery a emoce; vytvářejí a odůvodňují role, a to jako 
jednotlivci i při práci s ostatními,  konstruktivně hodnotí hru, kterou viděli, 
nebo které se zúčastnili.  Cílem této výuky je podpora mluveného jazyka a 
objevování společenských skutečností a situací. 

Český jazyk, 
literatura a 
společenská 
studia

Studenti, kteří jsou občany ČR, jakož i zahraniční studenti, kteří si přejí studovat 
tento předmět, se budou učit mluvit, číst, psát a rozumět českému jazyku až do 
úrovně rodilého mluvčího. Budou také studovat zeměpis, dějepis a společnost 
České republiky. Studenti tohoto kurzu budou zapsáni v českých školách a každé 
pololetí budou v těchto školách skládat zkoušky  z materiálu, který prostudovali. 
Materiály se budou přísně řídit českými učebními osnovami pro základní školy.

Německý 
jazyk a 
literatura

Studenti, jejichž mateřským jazykem je němčina a kteří mohou chtít později 
studovat v německém jazyce, si mohou zvolit výuku mluvené řeči, písemného 
projevu a porozumění německému jazyku na úrovni rodilého mluvčího.

Český jazyk 
jako druhý 
jazyk

Zahraniční studenti v ročnících 4 – 6, kteří dostatečně ovládají anglický jazyk, se 
učí mluvit a konverzovat v českém jazyce a začínají v něm číst a psát.

Studia 
Bahá’ì 

Děti v ročnících 4 – 6, jejichž rodiče vyznávají náboženství Bahá’ì, se učí 
základy tohoto náboženství.



Předměty v ročnících 7 - 9:

Anglický 
jazyk a 
literatura

Studenti v těchto ročnících rozvíjejí lingvistické a technické 
schopnosti ve všech činnostech; rozšiřují své tvůrčí využití 
jazyka; rozvíjejí své kulturní vědomosti prostřednictvím 
krásné literatury a literatury faktu; rozšiřují své kritické 
porozumění textům.  
Možnosti rozvoje se poskytují při ústním projevu, poslechu, čtení a 
psaní.

Anglický 
jazyk jako 
druhý jazyk 
(ESL)

Studenty ESL jsou obvykle noví studenti, jejichž znalost angličtiny 
je na základní úrovni. Třídy ESL poskytují intenzivní výuku jazyka a 
rozvíjejí dovednosti v poslechu, ústním projevu, čtení a psaní.  
Důraz je kladen na slovní zásobu, výslovnost, pravopis, gramatiku 
a interpunkci.  Studenti, jejichž znalost je velmi dobrá, mohou být 
přeřazeni do tříd s výukou anglického jazyka a literatury.

Matematik
a

Studenti v těchto ročnících rozvíjejí svoji způsobilost 
v zacházení s matematikou; rozšiřují svoji tvůrčí schopnost 
používat své znalosti pojmů k řešení neznámých úkolů; 
rozvíjejí porozumění široké využitelnosti matematiky jako 
nástroje v rámci akademických a praktických disciplin; 
získávají kritické porozumění matematických interpretací.
Klíčovými procesy, které studenti musí zvládnout, jsou 
představení problémů a metod; analýza problémů a 
využívání matematického zdůvodnění k jejich řešení; 
používání příslušných matematických postupů; vykládání 
a hodnocení dat, výsledků a závěrů; sdělování a reakce na 
pozorování, různé přístupy a účinné metody. 
Studium bude založeno na rozšířeném studiu racionálních čísel, 
algebry, geometrie a statistiky.   

Přírodní 
vědy

Studenti v těchto ročnících pracují na porozumění těmto klíčovým 
pojmům - charakter vědeckého myšlení; aplikace a dopady 
vědeckého objevu; způsob interakce mezi kulturami a 
vědou; spolupráce napříč disciplinami.
Studenti prohlubují a rozšiřují své znalosti o vědě prostřednictvím 
rozvoje a použití svých dovedností praktického šetření a 
experimentování; učí se kriticky chápat důkazy a 
výsledky; sdělovat pozorování, závěry a projednávat jejich 
význam.
Obsah kurzu bude založen na studiu energie, elektřiny a sil; 
zkoumání chemického a materiálního působení; studiu organismů, 
jejich zdraví a chování; posuzování životního prostředí, Země a 
vesmíru.

Zeměpis Studenti v těchto ročnících pracují na rozvoji porozumění 
klíčových pojmů – fyzická a humánní charakteristika míst; 
použití a interakce lidí v místech, která vytvářejí; efekt 
měřítka (místního, regionálního, národního, 
celosvětového); vzájemná závislost; fyzikální a humánní 



procesy; interakce v životním prostředí a udržitelný 
rozvoj; kulturní porozumění a rozmanitost.
Studenti prohloubí a rozšíří své znalosti zeměpisu svou účastí na 
zeměpisném šetření, práci v terénu a studiu mimo učebny; 
čtení a výkladu grafických a kartografických informací; 
sdělování a projednávání svých závěrů.
Obsah kurzu bude založen na studiu různých měřítek; na 
různých šetřeních; lokalizaci míst a životním prostředí; 
klíčových aspektech českého a evropského zeměpisu; 
zkoumání témat v různých částech světa; fyzikálním 
zeměpisu; humánním zeměpisu; interakcích mezi lidmi a 
životním prostředím.

Dějepis Studenti v těchto ročnících pracují na rozvoji a porozumění 
klíčovým pojmům – chronologické porozumění; kulturní, 
etnická a náboženská rozmanitost; změna a kontinuita; 
příčina a následek; význam událostí v kontextu; povaha 
interpretace.
Studenti prohloubí a rozšíří své porozumění dějepisu účastí v 
historickém zjišťování; používání důkazů; sdělování, 
popisu a analýze minulosti.
Obsah učiva bude založen na studiu evropského a světového 
dějepisu, včetně rozvoje politické síly ve středověku; 
dopadu na migraci a osídlení; časových účincích hlavních 
okamžiků rozvoje lidstva; obchodu, imperialismu a 
průmyslové revoluce.

Občanská 
nauka
(Občanství 
a osobní 
výchova)

Studenti v těchto ročnících pracují na rozvoji porozumění klíčovým 
pojmům – demokracie a soudnictví; práva a povinnosti; 
identita a rozmanitost v EU; a v oblasti osobního vzdělávání – 
zdravotní životní styl; výuka v oblasti vztahů; lidé a životní 
prostředí.
Studenti prohloubí a rozšíří své porozumění občanství pomocí 
rozvíjení kritického myšlení a šetření; advokacie a 
zastupování; jednání na základě informací a zodpovědné 
jednání.
Obsah studia bude založen na studiu ústav; zákonů; jak 
fungují politické procesy;  Evropská unie; a v oblasti 
osobního vzdělávání – hygiena; protidrogová výchova; 
sexuální výchova; osobní etika; problémy dospívání.

Dramatická 
výchova

 Studenti se v těchto ročnících účastní různých divadelních činností 
zaměřených na používání jazyka a různých akcí zaměřených na zkoumání a 
zachování situací, vlastností a emocí; vytvářejí a hrají role samostatně i při 
práci s ostatními, konstruktivně komentují hru, kterou viděli, nebo ve které 
hráli.  Studenti se učí improvizovat, navrhovat a psát s cílem dosažení 
dramatického efektu; učí se pracovat společně v týmech, učí se performačním 
dovednostem, získávají znalosti teoretických prvků dramatu a dramatických 
konvencí.  Tento předmět také podporuje výuku mluveného jazyka a objevuje 
společenské skutečnosti a situace. 



Výtvarná 
výchova a 
Hudební 
výchova

Studenti v těchto ročnících pracují na rozvoji porozumění klíčovým 
pojmům – technická způsobilost; integrace praxe; kulturní 
porozumění; kritické porozumění; kreativita; a 
komunikace.
Studenti prohloubí a rozšíří své znalosti v oblasti hudební a 
výtvarné výchovy prostřednictvím objevování myšlenek, 
vnímání a techniky; prováděním metod v praxi; 
předváděním představení, skladby a poslechu; zkoumání a 
hodnocení.
Obsah kurzu bude v hudební výchově založen na studiu 
notového záznamu; interpretaci; živé hudby a hudby ze 
záznamu; klasických a současných forem; kontextuálních 
vlivů; hudební technologie; a na úloze hudebníků ve 
společnosti. Při výtvarné výchově se studenti věnují 
výtvarnému umění a ruční pracím; experimentují v 2D, 3D 
a v nových technologiích; kulturních kontextech; zvládají 
postupy a bezpečné používání vybavení.

ICT
(Informatik
a a 
počítačové 
technologie
)

Studenti v těchto ročnících pracují na rozvoji porozumění klíčovým 
pojmům – kapacita různých ICT nástrojů; komunikace a 
spolupráce; zkoumání nápadů a zpracování informací; 
zkoumání dopadu technologie; kritické hodnocení.
Studenti prohlubují a rozšiřují své znalosti ICT prostřednictvím 
učení se technikám pro vyhledávání informací; rozvíjení 
tvůrčích myšlenek; sdělování informací; hodnocení 
informací a procesů.
Obsah studia bude založen na studiu různých softwarových 
aplikací; bezpečných pracovních praktik a bezpečnosti 
práce s internetem; řídících informačních systémů; 
zkoumání a hodnocení účinku technologie. 

Český 
jazyk, 
literatura a 
sociální 
studia

Studenti, kteří jsou občany ČR, jakož i zahraniční studenti, kteří si přejí studovat 
tento předmět, se budou učit mluvit, číst, psát a rozumět českému jazyku na úrovni 
dosahující až úrovně rodilého mluvčího. Budou se také učit zeměpis, dějepis a 
budou studovat materiály o společnosti v České republice.  Studenti tohoto kurzu 
budou zapsáni v českých školách a každé pololetí budou skládat v těchto školách 
zkoušky z materiálu, který prostudovali. Materiály se budou řídit českými 
učebními osnovami pro základní školy.

Čeština 
jako druhý 
jazyk

Zahraniční studenti v ročnících 7 - 9, kteří nejsou zařazeni do třídy ESL a 
dostatečně ovládají anglický jazyk, se učí mluvit a konverzovat v českém jazyce a 
začínají v něm číst a psát.

Nábožensk
á výchova

Studenti se v těchto ročnících učí o náboženství a čerpají z 
náboženství; učí se o jednotlivých náboženských přesvědčeních 
a praktikách, zkoumají náboženská témata a seznamují se 
s různými druhy náboženské víry.  Učí se základní a univerzální 
morálce a etice.  Účelem je poskytnout studentům 
porozumění úlohy náboženství ve světě; získat znalosti o 
jiných náboženských strukturách, než jsou jejich vlastní; 
zvyšovat jejich schopnost tolerance; učit je, aby byli lépe 



schopni hodnotit informace v médiích.

Studia 
Bahaí 

Studenti v ročnících 7 - 9, kteří mají rodiče vyznávající náboženství Bahá’ì, se 
učí základům tohoto náboženství.

Tělesná 
výchova

Studenti v těchto ročnících pracují na rozvoji a porozumění 
klíčových  pojmů – způsobilost; výkon; kreativita; zdravotní 
a aktivní životní styl.
Studenti prohlubují a rozšiřují své porozumění tělesné výchově 
pomocí rozvoje dovedností ve fyzické činnosti; přijímání a 
provádění rozhodnutí; rozvíjení fyzické a duševní kapacity; 
hodnocení výkonu a jeho zlepšování; provádění 
informované volby v otázce zdravého a aktivního životního 
stylu.
Obsah bude založen na studiu strategie a taktiky ve sportu; 
správné reakci na akci; vymýšlení a sdělování nápadů; 
posouvání hranic výkonu; řešení problémů; bezpečného a 
účinného cvičení.

Moderní 
cizí jazyk

Studenti v těchto ročnících pracují na rozvoji a porozumění 
klíčových koncepcí – lingvistická kompetence; znalosti o 
jazyku; kreativita a mezikulturní porozumění.
Studenti prohlubují a rozšiřují své porozumění jazyku pomocí 
rozvíjení strategií pro studium jazyka; a na rozvoji 
jazykových dovedností.
Obsah bude založen na studiu řečových dovedností, čtení, 
psaní, gramatiky, slovní zásoby, porovnání jednotlivých 
kultur.



Vzdělávací plán pro ročníky školy následující po 
ukončení povinné školní docházky (ročníky 10 - 13)

Předměty v ročnících 10 a 11:

V ročnících 10 a 11 se studenti budou učit z učebních plánů poskytnutých 
Cambridge International Examinations (CIE), vedoucích k získání IGCSE, a budou 
studovat i předměty nabízené školou.  Vyžaduje se, aby studenti studovali různé 
předměty ze všech oblastí učebních osnov, ale poprvé  mají možnost si zvolit 
předměty v jednotlivých disciplínách.  Všichni studenti musí studovat předměty, ze 
kterých budou skládat zkoušky CIE, a to minimálně anglický jazyk, matematiku, 
jazyk, jeden předmět z oblasti přírodních věd a jeden předmět ze společenských 
věd.  Musí si také zvolit další 2 až 3 volitelné předměty, ze kterých budou skládat 
zkoušky CIE.

Co je to Cambridge IGCSE?
Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) je 
jednou z nejuznávanějších kvalifikací ve světě. Kurzy Cambridge IGCSE jsou známé 
pro rozvoj důležitých studijních dovedností, včetně osvojení znalosti, ústních 
dovedností, řešení problémů, iniciativy, týmové práce a zjišťovacích dovedností. 
Výsledná kvalifikace poskytuje základ pro studium kurzů na vyšší úrovni, jako jsou 
například úrovně Cambridge A a AS Levels, Cambridge Advanced International 
Certificate of Education a mezinárodní maturita (International Baccalaureate).  
Cambridge IGCSE nabízí flexibilní studijní kurz, který dává studentům možnost zvolit 
si předměty, které jsou pro ně vhodné, a přitom jim poskytuje široký základ znalostí 
a celoživotních dovedností. 

Hlavní předměty CIE

Anglický 
jazyk

Studenti v těchto ročnících rozvíjejí lingvistickou a technickou 
způsobilost ve všech aktivitách; rozšiřují své tvůrčí využití 
jazyka; rozvíjejí své kulturní vědomosti prostřednictvím 
krásné literatury a literatury faktu; rozšiřují své kritické 
porozumění textů.  
Možnosti rozvoje jsou poskytovány v ústním projevu, poslechu, 
při čtení (včetně porozumění smyslu a autorova umění) a 
při psaní (včetně kompozice v různých druzích žánrů a 
technické přesnosti).
Obsah kurzu bude založen na připravených vystoupeních a 
debatách, skupinových diskusích, popisu, vyprávění, 
přesvědčování; na čtení složitých textů, které ovlivnily 
lidské myšlení; psaní imaginativního jazyka; spojování 
mezi texty; na současném a historickém dramatu, poezii a 
próze; textech, které studentům pomáhají dělat spojení 
v čase a analyzovat domněnky; na kritice neliterárních 
textů; zkoumání a experimentování se strukturou a 



rozmanitostí jazyka.

Matematik
a

Studenti v těchto ročnících pokračují v rozvíjení svých 
matematických schopností; rozšiřují svoji tvůrčí schopnost 
používat své znalosti pojmů k řešení neznámých úkolů; 
rozvíjet porozumění široké použitelnosti a implikací 
matematiky jako nástroje v rámci akademických a 
praktických disciplin; zlepšují své kritické porozumění 
matematickým interpretacím.
Klíčovými procesy, které studenti musí ovládat, jsou představení 
problémů a metod; analýza problémů a použití 
matematického zdůvodnění k jejich řešení; použití 
odpovídajících matematických postupů; výklad a 
hodnocení vzorců empirických důkazů a výjimek; 
sdělování a reakce na pozorování, různé přístupy a účinné 
metody. 
Obsah kurzu bude založen na další komplexní analýze a studiu 
racionálních čísel, algebry, geometrie a statistiky v 
příslušných situacích reálného světa.

Volitelné předměty CIE

Německý 
jazyk 

Francouzsk
ý jazyk

Španělský 
jazyk

Účelem studia podle učebních plánů kurzů cizích jazyků pro 
zkoušky IGCSE jsou:
1. rozvíjet schopnost používat efektivně jazyk pro účely praktické 
komunikace  ve všech zemích, ve kterých se daným jazykem 
mluví
2. vytvořit pevnou základnu dovedností, jazyka a postojů 
vyžadovaných pro další studium, práci a odpočinek
3. nabízet proniknutí do kultury a civilizace zemí, ve kterých se 
daným jazykem mluví
5. rozvíjet plnější povědomí povahy jazyka a studia jazyka
6. podporovat pozitivní přístup vůči studiu jazyků a mluvčím 
jiných jazyků a chápavý přístup k jiným kulturám a civilizacím
7. poskytovat radost a intelektuální stimulaci
8. doplňovat jiné oblasti studia podporováním dovedností 
obecnějšího použití (např. analýza, memorování, odvozování 
závěrů).
Cíle hodnocení
Bude hodnocena schopnost studentů: porozumět mluvenému 
jazyku a reagovat na něj; rozumět psanému jazyku a reagovat na 
něj; komunikovat mluveným slovem, ukazujíce znalosti rozmanité 
slovní zásoby, správně používat gramatiku a struktury cílového 
jazyka, a: komunikovat písemnou formou a prokazovat znalosti 
rozmanité slovní zásoby, správně používat gramatiku a struktury 
cílového jazyka.

Fyzika 

Chemie

Účelem studia přírodních věd podle učebního plánu je:
1. Poskytnout cenné studijní zkušenosti všem studentům, a to 
prostřednictvím dobře připraveného studia experimentální a 



Biologie
praktické vědy, bez ohledu na to, zda studenti budou pokračovat 
ve studiu přírodních věd za tuto úroveň.
2. Umožnit studentům získat dostatečné vědomosti a znalosti s 
cílem, aby:
se stali v technologickém světě sebevědomými občany, měli nebo 
rozvíjeli informovaný zájem o vědecké otázky; rozeznali 
užitečnost a omezení vědeckých metod a ocenili jejich 
použitelnost v jiných disciplinách a v každodenním životě; byli 
přiměřeně připraveni na studia čistých přírodních 
věd, aplikovaných věd nebo odborných kurzů závislých na vědách 
nad rámec IGCSE.
3. Rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou relevantní pro 
studium a praktikování vědních oborů; jsou užitečné 
v každodenním životě; podporovat bezpečnou praxi; povzbuzovat 
efektivní komunikaci.
4. Rozvíjet postoje týkající se vědy, jako je např. smysl pro 
správnost a přesnost; objektivita; integrita; bádání; iniciativa a 
tvořivost.
5. Stimulovat zájem a péči o životní prostředí
6. Podporovat povědomí toho, že se vědecké teorie a metody 
rozvíjejí a i nadále se budou rozvíjet v důsledku společných aktivit 
skupin a jednotlivců; studium vědy a vědní praxe podléhá 
sociálním, ekonomickým, technologickým, etickým a kulturním 
vlivům a omezením;  aplikace vědy mohou být prospěšné i 
škodlivé pro jednotlivce, společnost i životní prostředí; věda 
překračuje národní hranice a jazyk vědy, správně a přísně 
použitý, je univerzální.

Cíle hodnocení v přírodních vědách pro zkoušku Cambridge 
IGCSE jsou:
 Znalosti s porozuměním
Studenti by měli být schopni prokázat znalosti a porozumění 
v těchto oblastech:
1. vědecké úkazy, fakta, zákony, definice, koncepce, teorie
2. vědecká slovní zásoba, terminologie, konvence (včetně 
symbolů, množství a jednotek)
3. vědecké přístroje a zařízení, včetně technik provozu a aspektů 
bezpečnosti
4. vědecké množství a jeho stanovení
5. vědecké a technologické aplikace s jejich dopady na 
společenské, ekonomické a životní prostředí. 
Zacházení s informacemi a řešení problémů
Studenti by měli být schopni pomocí slov nebo jiných písemných 
forem prezentace (např. symbolické, grafické a číselné 
znázornění):
1. lokalizovat, vybrat, organizovat a prezentovat informace 
z různých zdrojů
2. převádět informace z jedné formy do druhé
3. zpracovávat číselné a jiné údaje
4. používat informace k identifikaci vzorců, oznamovat trendy a 
odvodit závěry



5. předkládat zdůvodněná vysvětlení jevů, vzorců a vztahů
6. vytvářet předpovědi a hypotézy
7. řešit problémy, včetně některých problémů kvantitativní 
povahy
Experimentální dovednosti a zkoumání
Studenti by měli být schopni:
1. vědět, jak používat techniky, přístroje a materiály (včetně 
postupu podle pokynů, v případě potřeby)
2. provádět a zapisovat pozorování a měření
3. interpretovat a hodnotit experimentální pozorování a údaje
4. plánovat průzkumy, hodnotit metody a nabízet možná zlepšení 
(včetně výběru technik, přístrojů a materiálů)

Dějepis Účelem učebního plánu je: stimulovat zájem a entusiazmus ve 
vztahu k minulosti; podporovat získání znalostí a porozumění 
lidské činnosti v minulosti; zajistit, aby znalosti studentů měly 
kořeny v porozumění charakteru a používání historických důkazů; 
podporovat porozumění charakteru příčiny a následku, kontinuity 
a změny, podobnosti a rozdílnosti; poskytnout pevný základ pro 
další studium a sledování vlastního zájmu studenta; podporovat 
mezinárodní porozumění; podporovat rozvoj lingvistických a 
komunikačních dovedností.
Cíle hodnocení
Aby studenti úspěšně absolvovali zkoušku v dějepise pro 
Cambridge IGCSE, musí prokázat následující: schopnost vybavit 
si, vybrat, organizovat a rozvinout znalosti učebních osnov; 
porozumění změny a kontinuity, příčiny a následku, podobnosti a 
rozdílnosti, stejně jako  motivů, emocí, záměrů a víry lidí 
v minulých obdobích, jakož i schopnost chápat, interpretovat, 
hodnotit a používat různé zdroje jako důkazy, v jejich historickém 
kontextu.

Zeměpis Účelem studia podle učebního plánu je povzbuzovat 
studenty, aby rozvíjeli: smysl pro místo a pochopení relativního 
místa v místním, regionálním a celosvětovém měřítku;  povědomí 
o charakteristikách a rozdělení různých kontrastujících fyzických a 
lidských životních prostředí; porozumění některých procesů 
ovlivňujících rozvoj takového životního prostředí; pochopení 
prostorových účinků způsobů, jakými lidé jednají mezi sebou a 
zacházejí se svým životním prostředím; porozumění vůči různým 
komunitám a kulturám na celém světě a uvědomění si 
kontrastujících příležitostí a omezení způsobených různým 
životním prostředím.
Znalosti s porozuměním
Studenti by měli být schopni prokázat znalosti a vědomosti v 
oblasti:
1. širokého rámce procesů, včetně lidského působení, 
přispívajících rozvoji: (a) fyzického, ekonomického, 
společenského, politického a kulturního prostředí a jejich 
související vlivy na krajinu, a; (b) prostorových vzorců a interakcí, 
které jsou v rámci těchto prostředí důležité;



2. vzájemné vztahy mezi činnostmi lidí a celkovým životním 
prostředím a schopnost hledat pro ně vysvětlení;
3. důležitost měřítka (místního, regionálního nebo celosvětového) 
a časové období, na které je prostorové uspořádání a působení 
systémů rozpočítáno;
4. změny, ke kterým dochází postupem času na jednotlivých 
místech, v krajině a v prostorovém uspořádání.
Dovednosti a analýza
Studenti by měli být schopni:
5. analyzovat a interpretovat zeměpisné údaje;
6. používat zeměpisné znalosti a porozumění map, a to verbální, 
číselnou, diagramovou, obrazovou, fotografickou a grafickou 
formou;
7. používat zeměpisná data k rozeznání vzorců v těchto datech a 
odvozování vztahů;
8. zvolit a ukázat porozumění technikám  pro pozorování a sběr 
dat;
9. zvolit a používat techniky pro organizaci a prezentaci dat.
Úsudek a přijímání rozhodnutí
Studenti by měli být schopni prostřednictvím svého vzdělání v 
zeměpise:
10. přemýšlet, činit úsudky (včetně hodnocení a závěrů), kterými 
podle potřeby projeví: (a) citlivost a zájem o krajinu, životní 
prostředí a potřebu udržitelného rozvoje; (b) estetické chápání 
Země a jejích lidí, míst, krajiny, přírodních procesů a jevů; (c) 
pochopení postojů, hodnot a víry ostatních v kulturních, 
ekonomických, politických a sociálních otázkách a v otázkách 
životního prostředí, které mají zeměpisný rozměr; (d) povědomí o 
kontrastujících možnostech a omezeních lidí žijících na různých 
místech a za různých fyzických a lidských podmínek; (e) ochotu 
přezkoumat své vlastní postoje ve světle nových znalostí a 
zkušeností.
11. uznat úlohu rozhodovacího procesu v zeměpisném kontextu 
ovlivněném: (a) fyzickým a lidským kontextem, ve kterém jsou 
přijímána rozhodnutí; (b) hodnotami a vnímáními skupin nebo 
jednotlivců; (c) možnostmi, které mají k dispozici ti, kteří se 
rozhodují, jakož i vlivy a omezení, v rámci nichž pracují; (d) 
zvýšená úroveň celosvětové vzájemné závislosti.

Dramatická 
výchova

Účely studia podle učebního plánu jsou:
1. Rozvíjet porozumění studentů pro dramatické hry 
prostřednictvím praktické a teoretické výuky
2. Umožnit studentům uvědomit si možnosti představení 
textových a jiných podnětů
3. Podporovat použití dramatických forem a struktur, sdělovat 
pocity a myšlenky publiku.
4. Pomáhat studentům získávat a rozvíjet dovednosti v 
dramatické výchově, a to jak jednotlivě, tak i ve skupinách
5. Rozvíjet porozumění procesů vedoucích k hereckým výkonům a 
prvky zahrnuté ve vytváření představení; být schopni hodnotit 
různá stádia herecké práce



6. Podporovat radost z dramatického projevu
Cíle hodnocení
Porozumění
Studenti budou hodnoceni podle své schopnosti projevit znalosti:
možností vyjádření textových a jiných podnětů, a:  různých úloh 
herce, ředitele, režiséra a technika při jejich realizaci.
Navrhování
Studenti budou hodnoceni podle svých schopností navrhovat 
materiály pro dramatické představení a reagovat na jejich 
efektivitu.
Vyjadřovací dovednosti
Studenti budou hodnoceni podle svých dovedností v dramatickém 
projevu.

Hudební 
výchova

Účelem studia podle učebního plánu je: umožnit studentům 
získat a  upevnit různé základní hudební dovednosti, znalosti a 
vědomosti, a to pomocí poslechových aktivit, provozování hudby 
a vlastní skladby; pomáhat studentům rozvíjet vnímavou, citlivou 
a kritickou reakci na hlavní historická období a styly západní 
hudby; pomáhat studentům rozpoznat a chápat hudbu pocházející 
z různých nezápadních tradic a tím formovat vnímání kulturních 
podobností a rozdílů; poskytovat základ pro rozvoj informovaného 
vnímání hudby; poskytnout základ pro další studium hudby na 
vyšší úrovni
Cíle hodnocení
Poslech
• Sluchové uvědomění, vnímání a rozlišení ve vztahu k hudbě 
západního stylu období baroka, klasicismu, romantismu a 20. 
století.
• Identifikace a komentování různých druhů hudby pocházející z 
kultur v různých zemích
• Znalosti a porozumění jedné západní předepsané práci a jedné 
předepsané práci se zaměřením na jinou než západní kulturu
Provozování
• Technická způsobilost na jednom nebo více hudebních nástrojích
• Interpretační porozumění hrané hudbě 
Skladba
• Rozlišení a imaginace ve volné skladbě
• Zápis pomocí notového zápisu a v případě potřeby pomocí 
jiných vhodných systémů

Základní předměty nabízené školou

Občanská 
nauka

Studenti se v těchto ročnících budou učit o formách vlády a o 
Evropské unii; o původech filozofických škol v etické filozofii, a 
budou zkoumat učení a zdroje víry; praxi a způsoby života; 
duchovní vyjádření; identitu, různorodost a sounáležitost; co 
znamenají pojmy účel a pravda; hodnoty a závazky dvou 
světových náboženství.

Tělesná Studenti v těchto ročnících pracují na zlepšení svého porozumění 



výchova klíčovým pojmům – způsobilost; výkon; tvořivost; zdravý a 
aktivní životní styl.
Studenti dále prohlubují a rozšiřují své porozumění pro tělesnou 
výchovu prostřednictvím rozvíjení dovedností při fyzických 
aktivitách; přijímání a provádění rozhodnutí; rozvoje 
fyzické a duševní kapacity; hodnocení a zlepšování 
výkonu; provádění informované volby v otázkách zdravého 
a aktivního životního stylu.
Obsah učiva bude založen na studiu strategie a taktiky ve 
sportu; přesném opakování akcí; objevování a sdělování 
myšlenek; posunování hranic výkonu; řešení problémů; 
bezpečném a účinném cvičení.

ICT
(Informatik
a a 
počítačové 
technologie
)

Studenti v těchto ročnících pracují na zlepšení svého porozumění 
klíčovým pojmům – kapacita různých ICT nástrojů; 
komunikace a spolupráce; objevování nápadů a zpracování 
informací; objevování dopadu technologie; kritické 
hodnocení.
Studenti dále prohlubují a rozšiřují své znalosti ICT pomocí učení 
technik pro zjišťování informací; rozvoje tvůrčích 
myšlenek; sdělování informací; hodnocení informací a 
procesů.
Obsah učiva bude založen na studiu různých softwarových 
aplikací; bezpečných pracovních postupů a internetové 
bezpečnosti; řídících informa
ních systémů; zkoumání a hodnocení dopadu technologie. 

Volitelné předměty nabízené školou

Český jazyk 
a literatura

Studenti, kteří jsou občany ČR, jakož i zahraniční studenti, kteří si přejí studovat 
tento předmět, se budou učit mluvit, číst, psát a rozumět českému jazyku a jeho 
literatuře (krásné literatuře a literatuře faktu) na úrovni dosahující až úrovně 
rodilého mluvčího. Materiály se budou řídit českými učebními osnovami pro 
gymnázia a studenti budou připraveni ke zkouškám z prvního jazyka ve zkouškách 
IGCSE.

Německý 
jazyk a 
literatura

Studenti, kteří pocházejí ze zemí, ve kterých se mluví německy, jakož i zahraniční 
studenti, kteří si přejí zvolit tento předmět, se budou učit mluvit, číst, psát a chápat 
německý jazyk a jeho literaturu (krásnou literaturu a literaturu faktu) na úrovni 
dosahující až úrovně rodilého mluvčího. Materiály se budou řídit učebními 
osnovami pro gymnázia v německy mluvících státech a studenti budou připraveni 
ke zkouškám z prvního jazyka ve zkouškách IGCSE.

Český jazyk Zahraniční studenti v ročnících 10 a 11, kteří nestudují ve třídě ESL a dostatečně 
ovládají anglický jazyk, budou dále rozvíjet své schopnosti mluvit a konverzovat 
v českém jazyce, číst a psát a učit se o české kultuře pomocí exkurzí a prezentací, 
jakož i výzkumu.

Studia Studenti v ročnících 10 a 11, jejichž rodiče vyznávají náboženství Bahá’ì, se učí 



Bahá’ì o sociálních, duchovních a etických aspektech tohoto náboženství.  Budou 
studovat písemné dokumenty a jejich komentář a zkoumat události každodenního 
života prostřednictvím víry.

V dalších letech může škola, tak, jak poroste, přidat další volitelné předměty na 
úrovni CIE se souhlasem CIE; Townshend International School má v současné době 
povolení CIE vyučovat předmět Tělesná výchova na úrovni IGCSE v externě 
zkoušených osnovách. Je nepravděpodobné, že v příštích dvou letech to budeme 
schopni zajistit.  V určitém ohledu, pokud nám to dovolí zdroje, doufáme, že 
zavedeme studium IGCSE v předmětu Informatika a počítačové technologie (ICT).  
Veškeré změny učebního plánu budou sděleny Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy.

Je možné, že v některých letech nebudou některé předměty CIE vyučovány kvůli 
nedostatečnému zájmu ze strany studentů a rodičů.

V případě dalších zařazených nebo odebraných předmětů nabízených školou 
budeme informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Předměty v ročnících 12 a 13:

V ročnících 12 a 13 se studenti budou učit podle učebních plánů poskytovaných 
Cambridge International Examinations (CIE) vedoucích ke složení zkoušek Advanced 
Subsidiary (AS Level ) a Advanced (A Level) a budou studovat i předměty nabízené 
školou.  Na studentech se požaduje, aby studovali nejméně tři předměty v 
Cambridge A Levels nebo jejich ekvivalent.  Předpokládá se, že si zvolí předměty, o 
které mají zájem, které souvisejí s jejich budoucí prací nebo studijními snahami, a 
takové, které jsou nezbytné pro přijetí na univerzity.  Pokud si to přejí, mohou se 
specializovat, a to například na přírodní vědy, nebo si mohou zvolit předměty, které 
zachovávají šířku studia napříč několika disciplínami. Předměty v A Level se studují 
do značné hloubky.

Co znamená Cambridge A  Level a AS Level?
GCE Advanced (A) Level je jednou z nejuznávanějších kvalifikací ve světě. Po dobu 
více než 50 let jsou zkoušky Cambridge A Levels uznávány jako důkaz akademické 
schopnosti pro přijetí na univerzity a instituce vysokoškolského vzdělávání. Zkouška  
Advanced Subsidiary (AS) Level představuje první část plného kurzu A Level a dává 
studentům možnost studovat široké spektrum předmětů bez povinnosti skládat 
zkoušky na plné úrovni A Level. Studenti se mohou rozhodnout dokončit zkoušku v 
AS Level a dále  již tento předmět nestudovat. Také mohou po získání kvalifikace AS 
Level dokončit zbývající učební kurz, aby získali hodnocení A Level.

Kurzy Cambridge A Level a AS Level nabízejí flexibilní učební kurz , který dává 
studentům volnost si zvolit ty předměty, které jsou pro ně vhodné.



Jak jsou vyučovány úrovně A Level a AS Level?
Kurzy Cambridge A Level a AS Level nabízejí flexibilní programy, které jsou velice 
rozmanité ve způsobu, jakým jsou vyučovány – v podstatě každý kurz zkoušek AS 
Level by vyžadoval  řízený studijní čas – ve třídě, v knihovně nebo zdrojovém centru 
– ve výši 180 hodin. V případě A Level by studijní požadavek činil 360 hodin. Učební 
osnovy jsou vytvořeny Cambridge, ale na školách bude záležet, jak budou předměty 
vyučovány.

Kurs je pro každý předmět odlišný, ale existuje zde směs metod hodnocení, které 
mohou zahrnovat práci ve třídě, praktická cvičení, ústní a poslechové testy, projekty 
a písemné zkoušky. Všechny učební plány budou vyžadovat, aby studenti rozvíjeli 
analytické dovednosti a používali své znalosti v samostatném studiu. Ve zkouškách 
Cambridge A Level studenti projeví znalosti předmětu, svoji schopnost předložit 
dobře zdůvodněný argument, chápat a aplikovat zásady a získat hluboké 
porozumění podstaty znalostí. Příprava na Cambridge A Level je akademicky 
náročná, ale nabízí vynikající přípravu ke studiu na univerzitě nebo vyšší odborné 
škole.

Předměty úrovně CIE A a AS 

Anglický 
jazyk 
(pouze úroveň AS 
Level)

Účely studia podle učebního plánu zahrnují: kritickou a 
informovanou reakci na psaný jazyk v různých formách, stylech a 
kontextech; vzájemně závislé dovednosti čtení, analýzy a 
komunikace; efektivní a odpovídající komunikaci.
Cíle hodnocení
Studenti musí projevit: schopnost číst s porozuměním písemný 
materiál v různých formách a komentovat jeho účinek; znalosti a 
porozumění rysů anglického jazyka, schopnost psát jasně, přesně a 
efektivně za určitým účelem nebo pro určité publikum.

Literatura v 
anglickém 
jazyce

Účelem studia podle učebního plánu je rozvíjet: Ocenění a 
informovanou osobní reakci na literaturu v anglickém jazyce v 
různých textech v různých formách a z různých období a kultur; 
vzájemně závislé dovednosti čtení, analýzy a komunikace; 
efektivní a odpovídající komunikaci, podrobnější čtení a 
porozumění tomu, jak může přispívat k osobnímu rozvoji.
Cíle hodnocení
Studenti musí projevit: schopnost reagovat na texty ve třech 
hlavních formách (próza, poezie a drama) různých typů a 
z různých kultur; porozumění způsobů, podle kterých spisovatel 
volí formu, strukturu a významy jazykových tvarů; schopnost  
produkovat informované, nezávislé názory a úsudky týkající se 
literárních textů; schopnost sdělovat jasně znalosti, porozumění a 
proniknutí do literárního studia, schopnost oceňovat a projednávat 
různé názory na literární díla.

Španělský 
jazyk

Účely studia podle učebního plánu v jazykových předmětech 
Cambridge International A & AS Level jsou: rozvíjet schopnost 
rozumět jazyku v různých jazykových rejstřících; umožnit 
studentům komunikovat s jistotou a jasně v cílovém jazyce; 



Německý 
jazyk 

Francouzsk
ý jazyk

vytvořit pevnou základnu dovedností, jazyka a postojů 
požadovaných pro další studium, práci a odpočinek; pronikat do 
kultury a civilizace zemí, ve kterých se daným jazykem mluví, 
včetně studia literárních textů v případě potřeby; podporovat 
pozitivní přístup ke studiu jazyka a chápavý přístup k jiným 
kulturám a civilizacím, a: podporovat  intelektuální a osobní rozvoj 
podporou studijních a sociálních dovedností.

Cíle hodnocení
Zkoušky jsou připraveny tak, aby byla hodnocena lingvistická 
kompetence studentů a jejich znalost současné společnosti. 
Očekáváme, že studenti: budou rozumět textům psaným v cílovém 
jazyce a budou na ně reagovat, budou umět vybírat z množství 
zdrojů, jako jsou např. časopisy, noviny, zprávy, knihy a jiné formy 
rozšířeného psaní; zpracují přesně cílový jazyk v ústní a písemné 
formě, zvolí příslušné příklady lexiky a struktur; budou umět 
vybírat informace a předkládat je v cílovém jazyce, logicky 
organizovat argumenty a myšlenky.

Matematik
a

Účelem studia podle učebního plánu je umožnit studentům: 
rozvíjet jejich matematické znalosti a dovednosti takovým 
způsobem, který povzbuzuje jistotu a poskytuje uspokojení a 
radost; rozvíjet porozumění matematickým zásadám a ocenění 
matematiky jako logického a koherentního předmětu; získat různé 
matematické dovednosti, zejména ty, které jim umožní používat 
aplikace matematiky v kontextu každodenních situací a jiných 
předmětů, které případně studují; rozvíjet schopnost analyzovat 
problémy logicky, rozeznat, kdy a jak lze situace představit 
matematicky, identifikovat a interpretovat příslušné faktory a 
v případě nutnosti zvolit odpovídající matematickou metodu pro 
řešení problému;  používat matematiku jako prostředek 
komunikace s důrazem na použití jasného výrazu; získat 
matematický základ nezbytný pro další studium tohoto nebo 
příbuzného předmětu.
Cíle hodnocení
Schopnosti hodnocené při zkouškách zahrnují jednu oblast: 
technika s aplikací.
Zkouška prověří schopnost studentů: chápat příslušné 
matematické koncepce, terminologie a zápis; správně si vybavit a 
úspěšně použít příslušné techniky zpracování; rozeznat 
odpovídající matematický postup pro danou situaci; použít 
kombinace matematických dovedností a technik při řešení 
problémů; předkládat matematické práce a sdělovat závěry 
jasným a logickým způsobem.

Fyzika Účelem studia podle učebního plánu je: 
1. Poskytnout cenné studijní zkušenosti všem studentům, a to 
prostřednictvím dobře připraveného studia experimentální a 
praktické vědy, bez ohledu na to, zda studenti budou pokračovat 
ve studiu přírodních věd nad tuto úroveň, a zejména jim umožnit 
získat dostatečné vědomosti a znalosti, aby se mohli stát 



sebevědomými občany v technologickém světě a byli schopni 
projevit nebo rozvíjet informovaný zájem o vědecké otázky; aby 
rozeznali užitečnost a omezení vědeckých metod a ocenili jejich 
použitelnost v jiných disciplinách a v každodenním životě; aby byli 
přiměřeně připraveni na studia nad rámec zkoušky A Level ve 
fyzice, v inženýrství nebo odborných kurzech odvozených od 
fyziky.
2. Rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou relevantní pro 
studium a praxi vědních oborů; jsou užitečné v každodenním 
životě; podporovat efektivní a bezpečnou praxi; podporovat 
efektivní komunikaci.
3. Rozvíjet postoje týkající se vědy, jako je např. smysl pro 
správnost a přesnost; objektivita; integrita; dovednosti v bádání; 
iniciativa a tvořivost.
4. Stimulovat zájem a péči o životní prostředí ve vztahu k dopadu 
fyziky a jejích aplikací na životní prostředí.
5. Podporovat povědomí toho, že studium fyziky a její praxe jsou 
kooperativními a  kumulativními aktivitami, podléhají sociálním, 
ekonomickým, technologickým, etickým a kulturním vlivům a 
omezením; že dopady fyziky mohou být prospěšné i škodlivé pro 
jednotlivce, společnost i pro životní prostředí; důležitost používání 
IT ke komunikaci, jako pomůcku při experimentech a jako nástroj 
výkladu experimentálních a teoretických výsledků.
6. Stimulovat studenty a vytvářet trvalý zájem o fyziku tak, aby 
studium předmětu bylo radostné a přinášelo uspokojení.

Cíle hodnocení
Znalosti s porozuměním
Studenti by měli být schopni prokázat znalosti a porozumění v 
oblasti:
1. vědeckých jevů, fakt, zákonů, definic, koncepcí a teorií
2. vědecké slovní zásoby, terminologie a konvencí (včetně 
symbolů, množství a jednotek)
3. vědeckých nástrojů a přístrojů, včetně technik provozu a 
bezpečnostních aspektů
4. vědeckých množství a jejich stanovení
5. vědeckých a technologických aplikace s jejich sociálními, 
ekonomickými důsledky a s důsledky na životní prostředí.
Používání a hodnocení informací a zacházení s nimi
Studenti by měli být schopni (slovně nebo pomocí symbolů, 
grafických a číselných forem prezentace):
1. lokalizovat, vybírat, organizovat a předkládat informace 
z různých zdrojů
2. převádět informace z jedné formy do jiné
3. zpracovávat číselné a jiné údaje
4. používat informace k identifikaci vzorců, oznamovat trendy, 
vyvozovat odvození a oznamovat závěry
5. předkládat zdůvodněná vysvětlení jevů, vzorců a vztahů
6. činit předpovědi a předkládat hypotézy
7. používat znalosti, včetně zásad, pro nové situace
8. hodnotit informace a hypotézy



9. prokázat povědomí o omezeních fyzikálních teorií a modelů
Experimentální dovednosti a zkoumání
Studenti by měli být schopni:
1. postupovat podle podrobného návodu a bezpečně a efektivně 
používat techniky, přístroje a materiály 
2. provádět pozorování a měření s patřičným ohledem na 
správnost a přesnost 
3. interpretovat a hodnotit pozorování a experimentální data
4. identifikovat problém; vymýšlet a plánovat výzkumy; hodnotit 
metody a techniky; navrhovat možná zlepšení
5. zaznamenávat pozorování, měření, metody a techniky s řádným 
ohledem na přesnost, správnost a jednotky

Chemie Účelem studia podle učebního plánu je: 
1. Poskytnout cenné studijní zkušenosti všem studentům, a to 
prostřednictvím dobře připraveného studia experimentální a 
praktické vědy, bez ohledu na to, zda studenti budou pokračovat 
ve studiu přírodních věd nad tuto úroveň, a zejména jim umožnit 
získat dostatečné vědomosti a znalosti, aby se mohli stát 
sebevědomými občany v technologickém světě a byli schopni 
projevit nebo rozvíjet informovaný zájem o vědecké otázky; aby 
rozeznali užitečnost a omezení vědeckých metod a ocenili jejich 
použitelnost v jiných disciplinách a v každodenním životě; byli 
přiměřeně připraveni na studia nad rámec zkoušky A Level v 
chemii, v inženýrství nebo odborných kurzech odvozených od 
chemie.
2. Rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou relevantní pro 
studium a praxi vědních oborů; jsou užitečné v každodenním 
životě; podporovat efektivní a bezpečnou praxi; podporovat 
efektivní komunikaci.
3. Rozvíjet postoje týkající se vědy, jako je např. smysl pro 
správnost a přesnost; objektivita; integrita; dovednosti v bádání; 
iniciativa a tvořivost.
4. Stimulovat zájem a péči o životní prostředí ve vztahu k dopadu 
chemie a jejích aplikací na životní prostředí.
5. Podporovat povědomí toho, že studium chemie a její praxe jsou 
kooperativními a  kumulativními aktivitami, podléhají sociálním, 
ekonomickým, technologickým, etickým a kulturním vlivům a 
omezením; že dopady chemie mohou být prospěšné i škodlivé pro 
jednotlivce, společnost i pro životní prostředí; důležitost používání 
IT ke komunikaci, jako pomůcku při experimentech a jako nástroj 
výkladu experimentálních a teoretických výsledků.
6. Stimulovat studenty a vytvářet trvalý zájem o chemii tak, aby 
studium předmětu bylo radostné a přinášelo uspokojení.
Cíle hodnocení
Znalosti s porozuměním
Studenti by měli být schopni prokázat znalosti a porozumění:
1. vědeckých jevů, fakt, zákonů, definic, koncepcí a teorií 
2. vědecké slovní zásoby, terminologie a konvencí (včetně 
symbolů, množství a jednotek)
3. vědeckých nástrojů a přístrojů, včetně technik provozu a 



bezpečnostních aspektů
4. vědeckých množství a jejich stanovení
5. vědeckých a technologických aplikace s jejich sociálními, 
ekonomickými důsledky a důsledky na životní prostředí.
Používání a hodnocení informací a zacházení s nimi
Studenti by měli být schopni (slovně nebo pomocí symbolů, 
grafických a číselných forem prezentace):
1. lokalizovat, vybírat, organizovat a předkládat informace 
z různých zdrojů
2. převádět informace z jedné formy do jiné
3. zpracovávat číselné a jiné údaje
4. používat informace k identifikaci vzorců, oznamovat trendy, 
provádět odvození a oznamovat závěry
5. předkládat zdůvodněná vysvětlení jevů, vzorců a vztahů
6. činit předpovědi a předkládat hypotézy
7. používat znalosti, včetně zásad, pro nové situace
8. hodnotit informace a hypotézy
9. projevovat povědomí o omezeních fyzikálních teorií a model.
Experimentální dovednosti a výzkumy
Studenti by měli být schopni:
1. postupovat podle podrobného návodu a bezpečně a efektivně 
používat techniky, přístroje a materiály 
2. provádět pozorování a měření s patřičným ohledem na 
správnost a přesnost 
3. interpretovat a hodnotit pozorování a experimentální data
4. identifikovat problém; vymýšlet a plánovat výzkumy; hodnotit 
metody a techniky; navrhovat možná zlepšení
5. zaznamenávat pozorování, měření, metody a techniky s řádným 
ohledem na přesnost, správnost a jednotky

Biologie Účelem studia podle učebního plánu je:
1. Poskytnout cenné studijní zkušenosti všem studentům, a to 
prostřednictvím dobře připraveného studia experimentální a 
praktické vědy, bez ohledu na to, zda studenti budou pokračovat 
ve studiu přírodních věd nad tuto úroveň. Zejména jim umožnit 
stát se sebevědomými občany v technologickém světě, s 
informovaným zájmem o vědecké otázky; rozeznat užitečnost (a 
omezení) vědeckých metod a jejich použitelnost v jiných 
předmětech a každodenním životě; být přiměřeně připraveni na 
studia biologie nad rámec zkoušky A Level, v dalším nebo 
vysokoškolském vzdělávání a v odborných kurzech.
2. Rozvíjet schopnosti a dovednosti, které jsou relevantní pro 
studium a praxi biologického vědního oboru; jsou užitečné v 
každodenním životě; podporovat efektivní a bezpečnou praxi; 
podporovat efektivní komunikaci pomocí univerzálních vědeckých 
konvencí.
3. Rozvíjet postoje týkající se biologické vědy, jako je např. smysl 
pro správnost a přesnost; objektivita; integrita; dovednosti v 
bádání; iniciativa a tvořivost
4. Stimulovat zájem a péči o místní a celosvětové životní prostředí, 
a pomáhat studentům chápat potřebu ochrany.



5. Nechat studenty, aby si uvědomili, že: vědecké teorie a metody 
se rozvíjejí a i nadále se budou rozvíjet v důsledku společných 
aktivit skupin a jednotlivců, a že biologická věda překračuje 
národní hranice;  že studium a praxe v biologii jsou ovlivněny a 
omezeny sociálními, ekonomickými, technologickými, etickými a 
kulturními faktory; že dopady biologie mohou být prospěšné i 
škodlivé pro jednotlivce, společnost i pro životní prostředí; 
důležitost používání IT ke komunikaci, jako pomůcku při 
experimentech a jako nástroj výkladu experimentálních a 
teoretických výsledků.
6. Stimulovat studenty a vytvářet trvalý zájem o biologii tak, aby 
studium tohoto předmětu bylo radostné a přinášelo uspokojení.
Zkouška A Level v biologii klade velký důraz na pochopení a 
používání vědeckých myšlenek a zásad v různých situacích, a to 
jak těch, které jsou studentům dobře známy, tak i těch, které jsou 
pro ně nové.  CIE předpokládá, že studijní programy založené na 
tomto učebním plánu budou zahrnovat získání různých studijních 
zkušeností zaměřených na rozvoj dovedností a chápání studentů. 
Takto budou studenti přiměřeně připraveni k hodnocení. Umožní 
také učitelům a studentům se zaměřit na  rozvoj převoditelných 
celoživotních dovedností, které jsou podstatné pro rostoucí 
technologický svět, ve kterém žijeme.

Dějepis Vzdělávacími cíli předmětu Dějepis v Cambridge A & AS Level je, 
aby studenti získali historické znalosti, porozumění a dovednosti.
Tyto cíle zahrnují: rozvoj zájmu o minulost a ocenění lidského úsilí; 
získání hlubších znalostí a vědomostí o historických obdobích nebo 
tématech, získání lepšího povědomí o historických pojmech, jako 
jsou např. podobnost a rozdílnost, změna a kontinuita, příčina a 
následek; ocenit povahu a různorodost dostupných historických 
zdrojů a metod používaných historiky; zkoumání různých přístupů 
k různým aspektům historie a různým výkladům konkrétních 
historických témat; myslet nezávisle a činit informované úsudky 
v jednotlivých otázkách; rozvíjet empatii vůči lidem žijícím na 
různých místech a v různých dobách.
Cíle hodnocení
Studenti musí být schopni: prokázat porozumění složitosti otázek a 
témat v rámci historického období; rozlišit a zhodnotit různé 
přístupy k minulosti, výklady minulosti a názory na minulost; 
vyjádřit povědomí o historických pojmech, jako jsou např. změna a 
kontinuita, příčina a následek; předložit jasný, stručný, logický a 
odpovídající argument; hodnotit a interpretovat zdrojové materiály 
jako historické důkazy a efektivně je používat.

Zeměpis Účelem studia podle učebního plánu je:  
rozvíjet povědomí studentů o významnosti zeměpisné analýzy pro 
porozumění a řešení; problémy současné společnosti a životního 
prostředí; představit studentům hlavní prvky fyzikálního zeměpisu 
a zeměpisu obyvatelstva a vzájemné vztahy mezi těmito složkami; 
podporovat  pochopení hlavních procesů fungujících v různých 
měřítkách v rámci fyzikálního zeměpisu a zeměpisu obyvatelstva; 



rozvíjet u studentů smysl relativního místa, včetně pochopení 
složitosti a rozdílnosti přírodního životního prostředí a životního 
prostředí lidí; představit a vysvětlit příčiny a účinky změn 
v prostoru a času na přírodní životní prostředí a životní prostředí 
lidí; ukázat důležitost měřítka v porozumění fyzikálního zeměpisu a 
zeměpisu obyvatelstva; zajistit, aby studenti získali povědomí o 
problémech s vysvětlením (včetně sběru a zpracování dat) ve 
fyzikálním zeměpisu a v zeměpisu obyvatelstva a dát jim ocenění 
charakteru, hodnoty, omezení a důležitosti různých přístupů 
k analýze a vysvětlování v zeměpise.
Dovednosti a postoje 
Cílem studia je: zvýšit znalosti studentů a schopnost používat 
odpovídající dovednosti a techniky zásadní pro lepší porozumění a 
interpretaci fakt a vztahů ve fyzikálním zeměpisu a v zeměpisu 
obyvatelstva; povzbuzovat zájem o přesnost a objektivitu při 
shromažďování, zaznamenávání, zpracování, analýze, interpretaci 
a oznamování dat v prostorovém kontextu; rozvíjet schopnost 
studentů zacházet s různými typy a zdroji informací a hodnotit je; 
rozvíjet schopnost studentů logicky přemýšlet a předložit srovnaný 
a koherentní argument různými způsoby; podporovat povědomí 
studentů o potřebě porozumění, respektu a spolupráci při ochraně 
životního prostředí a zlepšovat kvalitu života v celosvětovém 
měřítku a v rámci kontextů různých kulturních nastavení.
Cíle hodnocení
Znalosti
Studenti by měli být schopni:
1.1 podávat definice a vysvětlení příslušných zeměpisných termínů 
a koncepcí 
1.2 ukázat pracovní znalosti příslušných zásad, teorií a modelů
1.3 vybavit si správně místo a charakter vybraných míst a 
prostředí
1.4 prokázat znalosti fyzikálních a lidských procesů v chodu
Porozumění a aplikace
Studenti by měli být schopni:
2.1 chápat složitý a interaktivní charakter fyzického a humánního 
prostředí
2.2 chápat, jak procesy přinášejí změny v systémech, distribuci a 
v životním prostředí
2.3 rozeznat rozlišitelnost a obecný charakter míst a životního 
prostředí
2.4 rozeznat význam prostorového měřítka a časové škály
2.5 použít toto zeměpisné porozumění v nových kontextech
Dovednosti a šetření
Studenti by měli být schopni:
3.1 shromažďovat, zaznamenat a interpretovat různé informace 
z primárních (práce v terénu) a sekundárních zdrojů (např. 
statistická  data)
3.2 interpretovat různé mapy a techniky schémat zobrazující 
zeměpisné informace
3.3 hodnotit metody šetření a posuzovat omezení důkazů
3.4 prokázat dovednosti analýzy a syntézy



3.5 používat zeměpisné chápání pro rozvoj svých vlastních 
vysvětlení a  hypotéz
Hodnocení a rozhodování
Studenti by měli být schopni:
4.1 hodnotit účinky geografických procesů a změn ve fyzickém 
životním prostředí a v životním prostředí lidí 
4.2 posoudit relativní úspěch nebo selhání iniciativ a prokázat 
smysl pro úsudek 
4.3 analyzovat hlediska různých skupin lidí a identifikovat konflikty 
zájmu
4.4 hodnotit rozhodovací proces  ve fyzickém a lidském kontextu
4.5 určit množství možných výstupů z dané situace 

Sociologie Účelem studia podle učebního plánu je rozvíjet následující: 
znalosti a porozumění sociologických koncepcí, teorií, metod a 
výzkumných nálezů, jakož i sociologických principů, perspektiv a 
aplikací; povědomí o různých omezeních sociologické teorie a 
sociologického výzkumu; pochopení vztahu mezi sociologickými 
zjištěními a každodenním životem, včetně současných 
společenských, kulturních a politických otázek; ocenění a 
porozumění různorodosti jednotlivců, sociální a kulturní 
různorodosti, a také kontinuity a změn v sociální oblasti; chápání 
sociologických metod, včetně shromažďování, analýzy a výkladu 
dat; zlepšené dovednosti v komunikaci, interpretaci, analýze a 
hodnocení, a také vynikající základ pro další studium.
Cíle hodnocení
Znalosti a porozumění
• nabízet definice a vysvětlení příslušných sociologických termínů 
a koncepcí
• projevit odpovídající znalosti příslušných zásad, teorií a metod
• projevit povědomí o příslušných sociologických argumentech, 
debatách a otázkách
• projednávat teoretické a praktické ohledy ovlivňující návrh a 
provedení sociologického šetření
• získat zjištění z příslušných sociologických studií a údajů 
zjištěných na základě výzkumu.
Výklad a aplikace
• interpretovat sociologické materiály prezentované v různých 
formách, včetně kvalitativních a kvantitativních údajů
• rozeznat zvláštní charakter sociologických znalostí a odlišit jej od 
znalostí a porozumění produkovaných jinými akademickými 
předměty, jako jsou např. biologie a psychologie
• identifikovat a zkoumat spojení mezi příslušnými sociologickými 
koncepcemi, teoriemi a výzkumnými nálezy
• vybírat a používat sociologické materiály odpovídajícím 
způsobem za účelem analýzy příslušných argumentů a debat
• používat koncepce, teorie a důkazy na podporu argumentů a 
závěrů
Analýza a hodnocení
• hodnotit silné stránky a omezení konkrétních sociologických 
teorií a metod
• analyzovat a hodnotit sociologické a nesociologické důkazy a 



argumenty
• tvořit závěry na základě rozumného posouzení dostupných 
důkazů a argumentů
• rozeznat omezení a jednostrannost v důkazech, a rozlišovat mezi 
fakty, názory a hodnotami.

Podnikání Účelem studia podle učebního plánu je podpořit studenty, aby:
1. chápali a oceňovali charakter a rozsah podnikání a úlohu 
podnikání ve společnosti
2. rozvíjeli kritické porozumění organizací, trhů, kterým slouží a  
procesu přidávání hodnoty.  Toto by mělo zahrnovat posouzení 
interních prací a řízení organizace a zejména rozhodovací proces 
v dynamickém vnějším prostředí
3. uvědomovali si, že podnikání lze studovat z hlediska držitelů 
podílů, zákazníků, manažerů, věřitelů, vlastníků/akcionářů a 
zaměstnanců
4. byli si vědomi ekonomických, etických, vládních, právních, 
sociálních a technologických otázek a otázek týkajících se 
životního prostředí, souvisejících s podnikatelskou činností
5. rozvíjeli dovednosti v těchto oblastech: rozhodovací proces a 
řešení problémů ve světle hodnocení; kvantifikace a řízení 
informací, v případě potřeby; efektivní komunikace. V případě 
potřeby by měl být kladen důraz na aplikaci koncepcí a otázek na 
místní kontext (např. studentův domácí stát)
Cíle hodnocení
Očekává se, že studenti projeví tyto  dovednosti:
Znalosti a kritické porozumění konkrétního obsahu
Použití těchto znalostí a porozumění pro problémy a otázky 
vznikající ve známých i v neznámých situacích
 Analýza problémů, otázek a situací prostřednictvím: rozlišování 
mezi faktickými oznámeními, hodnotovými oznámeními a 
hypotetickými oznámeními; vyvozováním platných závěrů 
z předložených materiálů; zkoumání dopadů hypotéz; organizace 
myšlenek; provádění platného zevšeobecnění
Hodnocení spolehlivosti materiálů, kontrola, aby vyvozené závěry 
byly konzistentní s poskytnutými informacemi a rozlišení mezi 
alternativními vysvětleními, a dále hodnocení úlohy hlavních 
koncepcí a modelů v podnikatelské  analýze

Klasická 
studia

Účelem studia podle učebního plánu je: poskytnout studentům 
informace o řecké a římské civilizaci a podpořit ocenění klasického 
světa; chápat hlavní základy západního tradičního umění, dějepisu, 
literatury, filozofie, politických myšlenek a vědy – tradic, které 
měly hlavní vliv na tvar moderního světa; rozvíjet povědomí o 
rozdílnosti civilizací prostřednictvím porozumění kulturám, jejich 
hodnotám a předpokladům, odlišným od našich; rozvíjet 
schopnosti studentů interpretovat, analyzovat a hodnotit různé 
důkazy a organizovat a předkládat informace soudržným a 
účinným způsobem, a podporovat studenty, aby se rozvíjeli jako 
efektivní a nezávislí posluchači a jako kritičtí a přemýšliví 
myslitelé.



Cíle hodnocení
Očekává se, že studenti projeví následující:
Znalosti s porozuměním
Prokázat příslušné znalosti a kritické porozumění (včetně kritického 
ocenění kontextů, ze kterých pocházejí lidé, události, myšlenky 
a/nebo artefakty a které byly ceněny v klasických kulturách) 
předložením dobře informovaných účinných odpovědí.
Analýza, hodnocení a ocenění
Interpretovat, analyzovat a kriticky hodnotit různé odpovídající 
důkazy (historické, literární, materiální) v kontextu vyvození 
podstatných úsudků.

Dovednosti 
logického 
myšlení

Účelem studia podle učebního plánu je: poskytnout studentům 
konkrétní a převoditelný soubor dovedností pro řešení problémů, 
kritického myšlení a zdůvodňování; podporovat studenty, aby 
používali tyto dovednosti pro realistické scénáře a rozvíjet 
schopnosti studentů chápat a zapojovat se s jistotou do 
argumentování a zdůvodňování.
Cíle hodnocení
Řešení problémů
• Složky řešení problémů hodnotí schopnost studentů analyzovat 
číselné a grafické informace, které jsou založeny na situacích 
reálného života, a používat správné numerické techniky pro 
zjištění nových informací nebo odvození řešení.
• Řešení problémů používá různé dovednosti, jako je např. 
zpracování údajů, čtení, modelování, logika a zdůvodnění. 
V učebním plánu CIE jsou studenti hodnoceni podle úrovně těchto 
poddovedností, které jsou stavebními bloky pro úspěšné řešení 
širších a složitějších problémů.
• Studenti musí používat jednoduchou matematiku pro nové 
situace, aby ukázali, že umí zacházet s číselnými a grafickými 
údaji. Musí odvozovat a používat příslušné údaje, hledat cesty pro 
vyvozování závěrů z informací. Studenti musí být schopni 
prezentovat tyto údaje v různých formách. Očekává se, že budou o 
informacích kriticky přemýšlet, nalézat možné důvody pro 
neočekávané variace a být schopni používat informace 
k informovanému rozhodování.
• Pro zkoušku v předmětu Logické dovednosti AS Level musí být 
studentům známy základní techniky matematické manipulace na 
úrovni nižší školy.
• Pro zkoušku z předmětu Dovednosti logického myšlení na úrovni 
A Level musí být studenti seznámeni se základními technikami 
matematické manipulace na úrovni standardu IGCSE/O Level.
• Dovednosti logického přemýšlení nejsou testem matematických 
schopností studentů. Prvek řešení problémů tohoto předmětu 
spočívá v používání logických metod pro zacházení s číselnými, 
grafickými a obrazovými údaji. Dovednosti pro řešení problémů 
jsou nejenom žádoucími, ale dokonce zásadními dovednostmi pro 
právníky, sociology, geografy, historiky a pracovníky jiných profesí. 
Musí chápat a používat číselné informace, analyzovat je a 
vyvozovat z nich závěry. Například, právník může potřebovat vědět 



a chápat pravděpodobnost nezvratnosti testu DNA. Sociologové 
často využívají statistiku a demografii.

Hlavní předměty nabízené školou

Občanská 
nauka

Studenti se v těchto ročnících budou učit o psychologii a historii 
filozofie a budou zkoumat učení a zdroje víry; praktiky a způsoby 
života; duchovní výraz; identitu, rozmanitost a sounáležitost; 
význam účelu a pravdy; hodnoty a závazky dvou dalších světových 
náboženství.

Tělesná 
výchova

Studenti v těchto ročnících pracují na zlepšování svého 
porozumění klíčovým pojmům – způsobilost; výkon až do 
maximální schopnosti; tvořivost; zdravý a aktivní životní 
styl.
Studenti dále prohloubí a rozšíří své znalosti tělesné výchovy 
pomocí rozvoje dovedností při fyzické aktivitě; přijímání a 
provádění rozhodnutí; rozvoje fyzické a duševní kapacity; 
hodnocení a zlepšování výkonu; provádění informované 
volby o zdravém a aktivním životním stylu.
Obsah kurzu bude založen na studiu strategie a taktiky ve 
sportu; správné opakování akce; objevování a sdělování 
myšlenek; posouvání hranic výkonu; řešení problémů; 
bezpečného a účinného cvičení.

Volitelné předměty nabízené školou

Český jazyk 
a literatura

Studenti, kteří jsou občany ČR, jakož i zahraniční studenti, kteří si přejí studovat 
tento předmět, se budou učit mluvit, číst, psát a rozumět českému jazyku a jeho 
literatuře (krásné literatuře a literatuře faktu) na úrovni dosahující až úrovně 
rodilého mluvčího.  Materiály se budou řídit českými učebními osnovami pro 
gymnázia, které připravují studenty k maturitě.

Český jazyk Zahraniční studenti v ročnících 12 a 13, kteří nestudují ve třídě ESL a mají 
dostatečné znalosti anglického jazyka, budou dále rozvíjet své schopnosti mluvit a 
konverzovat v českém jazyce, číst a psát a učit se o české kultuře pomocí exkurzí a 
prezentací, jakož i pomocí výzkumu.

Studia 
Bahá’ì 

Studenti v ročnících 12 a 13, jejichž rodiče vyznávají náboženství Bahá’ì, se učí o 
sociálních, duchovních a etických aspektech jejich náboženství. Budou studovat 
písemné materiály, dějiny, náboženské právo a jeho komentář a budou zkoumat 
události každodenního života prostřednictvím víry.

V dalších letech může škola, tak, jak poroste, přidávat další volitelné předměty na 
úrovni CIE se souhlasem CIE; Townshend International School má v současné době 
povolení CIE vyučovat předměty Tělesná výchova a Psychologie na úrovni AS a A 



Level v externě zkoušeném učebním plánu. Je nepravděpodobné, že v příštích dvou 
letech budeme schopni toto zajistit.  V určitém ohledu, a pokud nám to dovolí 
zdroje, doufáme, že zavedeme studium na úrovni AS a A Levels v předmětu 
Informatika a počítačové technologie (ICT).  Veškeré změny učebního plánu CIE 
budou sděleny Ministerstvu školství,  mládeže a tělovýchovy.

Je možné, že v některých letech nebudou některé předměty CIE vyučovány kvůli 
nedostatečnému zájmu ze strany studentů a rodičů.

V případě dalších zařazených nebo odebraných předmětů nabízených školou 
budeme informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.


