
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRŮVODCE ČESKÝM 
PROGRAMEM 

RIVERSIDE SCHOOL 
 

 

 

 

 



 

ČESKÝ PROGRAM PRO ČESKÉ STUDENTY 

RIVERSIDE SCHOOL 
 

 

 

POSTAVENÍ RIVERSIDE SCHOOL V RÁMCI ČESKÉHO SYSTÉMU  

 

Riverside School je mezinárodní škola uznaná českým Ministerstvem školství, mládeže a           

tělovýchovy, jež se nachází na Seznamu zahraničních školství s platným povolením plnění            

povinné školní docházky na území České republiky.  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/seznam-zahranicnich-skol-s-vydanym-

povolenim-k-plneni-1-1 

 

POVINNÝ ZÁPIS V ČESKÉ ŠKOLE 

 

Následující informace týkající se povinné registrace v českém vzdělávacím systému se           

vztahují pouze na žáky s českým občanstvím nebo trvalým pobytem v České republice, tak              

jak vyžaduje školský zákon č. 561/2004 Sb.  

 

Žáci s českým občanstvím nebo trvalým pobytem v České republice, kteří navštěvují            

mezinárodní školy, musí být zároveň registrováni v české škole. Tato povinnost se vztahuje             

na děti povinného školního věku, a to od 5 let (povinný předškolní ročník) až do 15 let                 

(konec povinného základního vzdělávání).  

 

Vedle plnění povinné školní docházky v Riverside School musí tito žáci od 6 do 15 let skládat                 

zkoušky z vybraných předmětů (českého jazyka, vlastivědy, dějepisu a zeměpisu).  

 

Je na odpovědnosti právního zástupce dítěte (rodiče), jehož se tato povinnost týká, aby své              

dítě zapsal do české školy a následně tuto informaci sdělil Riverside School.  

 

Pro více informací týkajících se školského zákona nebo v případě dalších otázek ve věci              

trvalého pobytu se rodičům doporučuje kontaktovat Ministerstvo školství mládeže a          

tělovýchovy http://www.msmt.cz.  
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ČESKÝ PROGRAM V RIVERSIDE SCHOOL 

 

Riverside School si plně uvědomuje, jaké nároky kladou výše uvedené požadavky na české             

rodiny, a poskytuje jim proto doplňkový servis ve formě výuky českého jazyka, vlastivědy,             

dějepisu a zeměpisu.  

 

Je třeba zdůraznit, že výuka je sice zdarma, ale k zápisu do českého programu je nutné mít                 

odpovídající jazykovou úroveň. Riverside School si vyhrazuje právo odmítnou žádost(i) na           

základě vstupního jazykového testu a/nebo z kapacitních důvodů.  

 

Ti žáci, kteří nastupují do Riverside School v průběhu školního roku a chtějí se zapojit do                

českého programu, podléhají stejným vstupním a kapacitním kritériím.  

 

OBECNÉ POŽADAVKY: 

 

❏ Žák má české občanství nebo trvalý pobyt v České republice (a může doložit             

odpovídající úřední doklady).  

 

❏ Žák je český rodilý mluvčí nebo je schopný hovořit plynně česky. Pokud existují             

pochybnosti o jazykové úrovni žáka, bude testováno, zda je po jazykové stránce            

způsobilý účastnit se českého programu.  

 

❏ Žák navštěvuje hodiny pravidelně.  
 

DALŠÍ POŽADAVKY YEAR 1: 

 

❏ Žák rozumí mluvené “školkovské” češtině a umí se plynně vyjádřit (úměrně svému            

věku). Žák nemusí umět číst a psát.  

 

DALŠÍ POŽADAVKY YEAR 2 - 6: 

 

❏ Žák rozumí mluvené češtině a umí se plynně vyjádřit. Žák umí číst a psát české               

věty (gramaticky správně úměrně svému věku) a rozumí významu psaného textu.  

 

❏ Žák doma pracuje s rodilým mluvčím nebo s osobou, která mluví plynně česky, na              

zadaných domácích úkolech a vypracovává je pravidelně 3-4x za týden.  
 

❏ Žák je schopen účastnit se hodin češtiny, které začínají před vyučováním v 8 hod.  

 

❏ Žák (Year 5 - 6) je schopen účastnit se hodin vlastivědy, které se konají po vyučování                

v 15.30 hod.  
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DALŠÍ POŽADAVKY YEAR 7 - 10: 

 

❏ Žák rozumí mluvené a psané češtině a umí se plynně vyjádřit (gramaticky správně             

úměrně svému věku a ročníku). 

 

❏ Žák doma pracuje s rodilým mluvčím nebo s osobou, která mluví plynně česky, na              

zadaných domácích úkolech a vypracovává je z hodiny na hodinu.  

 

❏ Žák je schopen účastnit se hodin češtiny, které se konají 2x týdně a začínají před               

vyučováním v 7.30 hod.  

 

❏ Žáci Year 8 - 10 se účastní 1 hodiny dějepisu/zeměpisu týdně, která začíná po              

vyučování v 15.30 hod.  
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1. ČESKÝ PŘEDŠKOLNÍ PROGRAM (PRIMARY YEAR 1) 

 

Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV)           

a zaměřuje se především na vzdělávací podoblast (Český) Jazyk a řeč.  

 

Cílem tohoto programu je rozvoj dovedností a kompetencí, které jsou důležité pro zahájení             

českého základního vzdělávání. Year 1 žáci se neučí číst a psát. Český program klade důraz               

na rozšíření slovní zásoby a rozvoj grafomotoriky.  

 

Year 1 výuka začíná na začátku září a koná se 2x týdně. Jedna hodina trvá 30 minut a                  

probíhá paralelně s češtinou pro cizince, tj. během školního dne.  

 

Žáci nedostávají pravidelné úkoly.  

 

Program není zakončen oficiální zkouškou. 

 

POVINNOST INFORMOVAT “SPÁDOVOU” MATEŘSKOU ŠKOLU 

Od 1. září 2017 je v ČR stanovena povinnost posledního ročníku předškolního vzdělávání             

od dosaženého pátého roku věku dítěte. Dítě může být vzděláváno v zahraniční škole na              

území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky.           

Zákonný zástupce dítěte (rodič) je nicméně povinen oznámit tuto skutečnost řediteli           

mateřské školy, do které jeho dítě oficiálně spadá, a to nejpozději 3 měsíce před začátkem               

školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. nejpozději do           

konce měsíce května. 

Zákonnému zástupci dítěte (rodiči) se doporučuje do “spádové” mateřské školy nejprve           

zavolat, a poté tam zaslat doporučený dopis, čímž bude zákonem daná povinnost splněna. 
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2. ČESKÝ PROGRAM NA 1. STUPNI ZŠ (PRIMARY YEAR 2 - 6) 

 

Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a            

zaměřuje se především na vzdělávací obor Český jazyk a literatura. 
 

Cílem programu je rozvoj dovedností a kompetencí nutných k úspěšnému vykonání zkoušek            

na české základní škole.  

 

Výuka češtiny v 1. - 5. ročníku (Year 2 - 6) začíná na začátku září a většinou probíhá 3x                   

týdně. Ranní hodiny trvají 60 minut, polední výuka pak 30 minut. Rozvrh hodin se zasílá               

rodičům na konci srpna/začátku září.  

 

Pravidelné domácí úkoly jsou zadávány po každé hodině, tj. 3-4x týdně.  

 

Oficiální testování žáků probíhá 4x ročně (s výjimkou 1. ročníku, kde je testování pouze 2x               

za rok).  

 

POVINNÁ REGISTRACE V ČESKÉ ŠKOLE  

 

Český program v Riverside School je od Year 2 (1. ročníku ZŠ) navázán na registraci v české                 

základní škole.  

 

Riverside School již několik let úspěšně spolupracuje se ZŠ Járy Cimrmana - Lysolaje (Praha              

6) http://www.zs-lysolaje.net/. Díky této spolupráci mohou žáci, kteří jsou v ZŠ Lysolaje            

zaregistrovaní, skládat všechny oficiální zkoušky v Riverside School.  

 

Během dubnového zápisu zapíše zákonný zástupce dítěte (rodič) své 6leté dítě do ZŠ             

Lysolaje. Žák následně v září nastoupí výuku v Riverside School.  

 

Pokud ZŠ Lysolaje nemůže z kapacitních důvodu žáka přijmout, zákonný zástupce dítěte            

(rodič) musí své dítě zaregistrovat do jiné české školy ve své spádové oblasti. V tomto               

případě může žák českou výuku v Riverside School také navštěvovat, ovšem nemůže v             

Riverside School skládat oficiální zkoušky a musí chodit do “své” školy na pravidelné             

přezkoušení.  

 

Česká škola, v níž je dítě oficiálně registrováno, vydává na konci června vysvědčení, které              

vyzvedává zákonný zástupce dítěte (rodič).  
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3. ČESKÝ PROGRAM NA 2. STUPNI ZŠ (PRIMARY YEAR 7 - 10) 

 

Program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a            

zaměřuje se především na vzdělávací obor Český jazyk a literatura. 
 

Cílem programu je rozvoj dovedností a kompetencí nutných k úspěšnému vykonání zkoušek            

na české základní škole.  

 

Výuka češtiny v 6. ročníku (Year 7) začíná na začátku září a probíhá 2x týdně ráno.                

Vyučovací hodina trvá 40 minut. Rozvrh hodin se zasílá rodičům na konci srpna/začátku             

září.  

 

Výuka češtiny v 7. - 9. ročníku (Year 8 - 10) začíná na začátku září a probíhá 2x týdně ráno                    

(40 min) a jednou týdně po vyučování (60 min). Rozvrh hodin se zasílá rodičům na konci                

srpna/začátku září.  

 

Pravidelné domácí úkoly jsou zadávány po každé hodině. 

 

Oficiální testování žáků probíhá 4x ročně. 

 

POVINNÁ REGISTRACE V ČESKÉ ŠKOLE  

 

Český program v Riverside School je navázán na registraci v české základní škole.  

 

Riverside School již několik let úspěšně spolupracuje se ZŠ Járy Cimrmana - Lysolaje (Praha              

6) http://www.zs-lysolaje.net/. Díky této spolupráci mohou žáci, kteří jsou v ZŠ Lysolaje            

zaregistrovaní, skládat všechny oficiální zkoušky v Riverside School.  

 

Pokud ZŠ Lysolaje nemůže z kapacitních důvodu žáka přijmout, zákonný zástupce dítěte            

(rodič) musí své dítě zaregistrovat do jiné české školy ve své spádové oblasti. V tomto               

případě může žák také navštěvovat českou výuku v Riverside School, ovšem nemůže tam             

skládat oficiální zkoušky a musí chodit do “své” školy na pravidelné přezkoušení.  

 

Česká škola, v níž je dítě oficiálně registrováno, vydává na konci června vysvědčení, které              

vyzvedává zákonný zástupce dítěte (rodič).  
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DALŠÍ INFORMACE 

 

SEZNAM POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 

 

Year 1 (školka) - český jazyk (bez oficiálního testování, na přelomu února/března před             

zápisem do 1. ročníku ZŠ se hodnotí jazyková připravenost žáků) 

 

Year 2 (1. ročník ZŠ) - český jazyk (testování 2x ročně) 

Year 3 (2. ročník ZŠ) - český jazyk (testování 4x ročně) 

Year 4 (3. ročník ZŠ) - český jazyk (testování 4x ročně) 

Year 5 (4. ročník ZŠ) - český jazyk (testování 4x ročně), vlastivěda (testování 2x ročně) 

Year 6 (5. ročník ZŠ) - český jazyk (testování 4x ročně), vlastivěda (testování 2x ročně) 

 

Year 7 (6. ročník ZŠ) - český jazyk (testování 4x ročně) 

Year 8 (7. ročník ZŠ) - český jazyk (testování 4x ročně), dějepis (testování 2x ročně) 

Year 9 (8. ročník ZŠ) - český jazyk (testování 4x ročně), zeměpis/dějepis (testování 2x ročně) 

Year 10 (9. ročník ZŠ) - český jazyk (testování 4x ročně), dějepis (testování 2x ročně) 

 

Vlastivěda se vyučuje formou odpoledního klubu. Hodiny se konají 1x týdně v čase             

15.30-16.20 hod v PRIMARY.  

 

Dějepis a zeměpis se vyučují formou odpoledního klubu. Hodiny se konají 1x týdně v čase               

15.30-16.20 hod v JUNIOR HIGH.  

 

ČTENÍ A PSANÍ 

 

V českém programu v Riverside School se žáci učí číst a psát od 1. ročníku ZŠ (Year 2).                  

Nepoužívají tradiční české vázané písmo, ale učí se číst a psát písmo nespojované, které              

připomíná vytištěná písmena. Takové písmo je vhodnější nejen pro bilingvní děti, ale také             

jednodušší pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejpozději do konce 3. ročníku            

(Year 4) se ovšem všechny děti musí tradiční české vázané písmo naučit číst.  

 

UČEBNÍ POMŮCKY 

 

Riverside School poskytuje žákům potřebné pomůcky (včetně učebnic, pokud je to možné).            

Žáci si nosí své vlastní psací potřeby.  

● Doporučená tužka pro 1. ročník (Year 2): Stabilo Easy Graph  

● Doporučené pero pro 2. - 5. ročník (Year 3 - 6): Stabilo Easy Original              

(negumovatelné) 
 

Po rodičích se žádá, aby zakoupili české knihy na domácí čtení.  
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KONTAKT 

 

❏ V záležitostech, které se týkají předškolního programu a 1. stupně ZŠ (PRIMARY), 

prosím kontaktujte koordinátorku českého programu Hanu Brodnicki 

hanabrodnicki@riversideschool.cz.  
 

Riverside International School - PRIMARY 

Roztocká 9/43 

160 00  Praha 6 - Sedlec 

Tel: +420 224 325 183 

 

 

❏ V záležitostech, které se týkají 2. stupně ZŠ (JUNIOR HIGH), prosím kontaktujte 

koordinátorku českého programu Sáru Jurkovou sarajurkova@riversideschool.cz. 
 

Riverside International School - JUNIOR HIGH 

Milady Horakove 300/129 

160 00 Praha 6 - Hradčany 

Tel: +420 245 005 040 
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