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VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NOVA SCHOOL

• Navržen k dosažení kompletního a kvalitního vzdělání, přizpůsobeného každému stupni a fázi 
výuky

• Svůj model zakládá na čtyřech pilířích – bilingvismus SP-AJ, inovativní model výuky s 
implementací myAgora+, umění, sport

• V současné době má Novaschool 9 vzdělávacích středisek a 4 soukromé školy: Novaschool
Añoreta (0-18 let), Novaschool Sunalnd International (3-18 let), Novaschool Medina Elvira
(3-18 let. Granada) a Novaschool Benalmádena (0-12 let); čtyři mateřské školy dodržující 
plán pomoci rodinám v Junta de Andalucía: Novaschool Benalmádena, Novaschool Málaga
Centro, Novaschool San Pedro a Novaschool Juan Latino (Granada); a mateřská škola 
Novaschool Arrecife na Lanzarote (Arrecife).



TÝM NOVA 
SCHOOL 
MEDINA ELVIRA



V NOVA SCHOOL
MEDINA ELVIRA

PRO 146 DĚTÍ

Vzdělávací zařízení

3 třídy pro kojence, 6 učeben základních škol, 4 středoškolské učebny

2 učebny Bachillerato, 2 venkovní učebny.

Ostatní zařízení

knihovna, víceúčelová místnost, počítačová místnost,

hudební a výtvarná místnost, 2 laboratoře, technologický workshop,

podpůrné učebny, sekretariát a administrativní prostory, jídelna s vlastní 
kuchyní.

Venkovní prostory

Fotovoltaická zařízení, parkoviště.

Sportovní zařízení

3 samostatná hřiště pro předškolní vzdělávání, 

krytý sportovní pavilon, 2 víceúčelová sportovní hřiště s hřišti na 
basketbal, fotbal, volejbal atd.

hřiště s umělým trávníkem, gymnázium, lezecká stěna.



VZDĚLÁVACÍ PLATFORMA MYAGORA+

• Vyvinulo oddělení informační a komunikační technologie (ICT) skupiny Novaschool.

• Vyniká nástroj myAgora+ acess - mají přístup pouze studenti, rodiče, učitelé a nepedagogičtí pracovníci.

• umožňuje učitelům poskytovat studentům dokumentaci v různých multimediálních formátech 
(prezentace, videa, audia nebo animace). 

• Učitelé publikující v myAgora+ mají přístup k jakémukoli typu obsahu souvisejícímu s předmětem, který 
vyučují, čímž se rozšiřují možnosti vzdělávání a dosahuje se personalizace s žákem. 

• Rodiče v reálném čase sledují vzdělávací obsah, vývoj kurzu svých dětí, vzdělávací potřeby, výměnu 
informací mezi skupinami a všechny informace týkající se jejich dítěte během jeho školní etapy a vývoje v 
Novaschool.

• https://www.youtube.com/watch?v=kUX3WofMDcY&list=PL0uue7OooMUp6Mgfb_-wLLsJctKSp_-
mY&index=2



VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM ŠPANĚLSKO

Předškolní výchova se týká dětí 0-5let –
první cyklus 0-2let , druhý cyklus 3-5let. Bezplatné, státní/soukromé školy.

Oblasti vzdělávání a rozvoje - v souladu s 
královskou vyhláškou 1630/2006 je učení a 

rozvoj uspořádán do tří kurikulárních
oblastí?

1. Sebepoznání a osobní autonomie - tato 
oblast podporuje postupné budování 
sebepojetí, citovou zralost, navazování 
citových vztahů s ostatními a osobní 

autonomii (Blok 1. Tělo a sebepojetí, Blok 2. 
Hry a cvičení, Blok 3. Denní aktivity a život, 

Blok 4. Osobní péče a zdraví).

2. Porozumění životnímu prostředí - tato 
oblast pomáhá dítěti objevovat své okolí a 

pomáhá mu prožívat ho reflexivním a 
participativním způsobem (Blok 1. Fyzické 
prostředí: prvky, vztahy a opatření, Blok 2. 

Přístup k přírodě, Blok 3. Kultura a život ve 
společnosti).

3. Jazyky: komunikace a reprezentace - cílem 
této oblasti je pomoci dítěti dosáhnout 

porozumění různým formám komunikace a 
reprezentace reality, jakož i vyjadřování 

pocitů, myšlenek a zkušeností a interakce s 
ostatními (Blok 1. Mluvený jazyk, Blok 2. 

Audiovizuální jazyk a informační a 
komunikační technologie, Blok 3. Umělecký 

jazyk, Blok 4. Jazyk těla).



PŘEDŠKOLNÍ STUPEŇ NOVA SCHOOL MEDINA
ELVIRA - INFANTIL 3-5 LET

• Učitelky se řídí dle školního vzdělávacího plánu rozděleného do čtvrtletí, a podle věku dětí (globální, logické), a 
na celoroční (náboženské, angličtina, gramatika, psychomotorika, programování), kde jsou uvedeny CÍLE, 
OBSAH, METODY, HODNOCENÍ.

• 3 homogenní třídy: 3 leté – počet dětí 7, 4 leté – počet dětí 4, 5 leté – počet dětí 11

• Začátek výuky 8:45 – učitelky si děti vyzvedávají u hlavního vchodu, konec výuky 17:15. Harmonogram: 8:45 –
10:45 výuka, 10:45-11:15 pauza na svačinu, 11:15 – 13:15 – výuka, 13:15 – 14:15 oběd, 14:15-15:15 volná hra, 
15:15-17:15 výuka.

• Předměty: Logicko- matematická hodina, gramotnost, umění a řemesla, angličtina, etické hodnoty/katolické 
náboženství, matematická gramotnost,  hudba, psychomotorika, zábavná věda, psychomotorické programování.

• Svačiny vlastní – dle návrhu/dnů, oběd probíhá ve třídě.

• ttps://medinaelvira.novaschool.es/infantil/ (Účastnili se II. školního festivalu vánočních koled Onda Cero
Granada, slavili Den svatého Patrika 26. března 2021, Pocta Pablu Picassovi aj.)



JÍDELNÍČEK, SVAČINY, ROZVRH



PROSTOR – ROZDĚLENÍ TŘÍD

Jazykový koutek –
Hello, Foca!

Přírodovědný a 
experimentální koutek 

– rozpoznat tvary, 
barvy v prvcích 

životního prostředí

Matematický koutek
Koutek symbolických 
her – pro volnou a 

spontánní hru

Koutek emocí Umělecký koutek
Technologický koutek 

– k provádění 
digitálních aktivit



TŘÍDY



GREENMAN A 
KOUZELNÝ LES



ANGLIČTINA DĚTI 3-5 LET – CAMBRIDGE ENGLISH

• Kniha Greenman a kouzelný les  - M.Miller, K. Elliott – tři úrovně.

• Navržena pro španělské školy s ohledem na španělské osnovy, a tak, aby se děti učlily
spontánně a s nadšením. Zároveň skrze příběh pochopit kouzlo přírody a života a učit je 
respektovat přírodu a ostatní

• Kurz je navržen na 3-5 sezenní týdně, rozdělen do jednotek(každá obsahuje příběh z Velké 
knihy, šest pracovních listů z knihy pro studenty, čtyři nepovinné pracovní listy z knihy pro 
učitele - čtyři písničky),  z nichž každá má šest částí.

• Každá lekce má strukturu: zahájení hodiny s loutkou a písní, rutinu(počasí, dny apod.), aktivní 
část, čas na vyprávění, čas u stolu-pracovní listy, rozloučení s písní.



GREENMAN A KOUZELNÝ LES



AKADEMICKÝ 
ROK 
2021/2022 
PRO 3LETÉ 
DĚTI

PRO OSOBNÍ HYGIENU - čtyři balíčky ubrousků,  malá láhev vody (každé 
tři dny je třeba si vzít novou láhev nebo balení lahví), toaletní taška s kartáčem na 
vlasy a kolínskou, toaletní taška se zubním kartáčkem, pastou a skleničkou. Dvě 
kompletní výměny oblečení, boty nebo tenisky.

ŠKOLNÍ MATERIÁLY - fotografie pasové velikosti,  krabice jemných pastelek 
po 12 kusech,  krabice silných pastelek,12 kusů,  trojhranné tužky STAEDTLER 
(silné),  víceúčelová podložka,  kartonové sešity A4,  lepicí tyčinka (40gr),  nůžky s 
tupou špičkou (kulaté) ne z plastu, středně velké a velké gumy, balení prstových 
barev, štětce (velký a střední Jovi), depresory (velké a malé), akvarely, plastelína 
různých barev, prkénko na krájení, sáček bambulí různých barev a velikostí,  
balíček pořadačů,  pytel balónků, bílá formovací pasta (500 g).

Seznam knih: 

Projekt Úžasňákovi Mun 3 roky starý 1. trimestr Santillana 42,50 €

Projekt Úžasňákovi Mun 3 leté děti 2. trimestr Santillana 38,5 €

Projekt Úžasňákovi Mun 3 roky starý 3. trimestr Santillana 38,50 €

Matematický manipulační workshop Santillana 12,75 €

Letrilandia 1 Edelvives 10,80 €

Greenman a kouzelný les Starter Pupil's Book se samolepkami a vyskakovacími 
obrázky Cambridge € 27,90

Little Steps Level 1 Activity Book Cambridge 21,90 €



DĚKUJEME!   


