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Na konci září jsme se zúčastnily zahraniční stáže ve slunném Španělsku. 
 
Naší hostitelskou školou byla mezinárodní škola v Benalmádeně 
(Malaga), která zajišťuje výuku dětí v předškolním, základním i 
středním stupni vzdělání. Typově se jedná o menší školu, která je té 
naší velikostně podobná – aktuálně vyučuje 300 žáků. 
Škola disponuje specializovanými učebnami na výuku informačních 
technologií, výtvarným a dramatickým studiem a knihovnou.  
 
The Benalmádena International College vyučuje podle britského 
kurikula a díky svému mezinárodnímu charakteru spojuje mezi žáky 
více než 26 různých národností. Výuka probíhá zcela v anglickém jazyce 
a třídy jsou málo-početné (průměrně kolem 10 žáků). Pedagogové se 
tak mají možnost žákům věnovat naplno a individuálně. Často do výuky 

zařazují skupinové práce a různé typy projektů, kterými jsme se také inspirovaly. 
 
Pro mnohé žáky je hlavní vyučovací jazyk cizím jazykem. Vyučující ale maximálně své žáky podporují v jeho 
zvládnutí. 
Z našeho pozorování byl evidentní silný důraz na společný vztah učitele a žáka. Vyučující své žáky vedou 
k samostatnosti, k budování sebedůvěry, k respektu nejen k sobě samému a starším, ale především i k jiným 
kulturám. V neposlední řadě jsou žáci vedeni k radosti z učení a ke zdravému životnímu stylu; sportovní aktivity 
jsou ve škole velmi podporované a studenti se pravidelně účastní sportovních utkání a turnajů. 
 
Díky prostorovým možnostem tráví žáci značnou část dne i 
venku; v rámci školního komplexu je i školní hřiště a dvůr, 
na kterém se žáci sházejí o přestávkách.  
 
Ve škole taktéž platí povinné nošení školních uniforem a 
přísný zákaz používání mobilních telefonů. Sami žáci 
hodnotí toto opatření kladně. 
 
Stáž byla přínosná a v mnohém inspirující. Získané 
poznatky jsme hned po návratu aplikovaly ve vlastní výuce 
českého jazyka i základů společenských věd.  
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