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academic aspirations and aptitudes  akademické cíle a schopnosti 
afford residential fees  dovolit si platit za bydlení 
an institution founded by a single benefactor  instituce založená jediným mecenášem 
backward  zaostalý, opožděný ve vývoji 
cooking and housekeeping  vaření a domácí práce 
distinguish st from st else   odlišovat něco od něčeho jiného 
education welfare manager  výchovný poradce 
have access to education  mít přístup ke vzdělání 
home economics  nauka o vedení domácnosti 
illiterate  negramotný, analfabet 
in contrast to st  oproti něčemu 
independent school  soukromá střední škola 
inferior attainment  špatné studijní výsledky 
learn by doing  učit se činností (praxí) 
learn fast  učit se rychle 
learn from experience  učit se ze zkušeností 
learn gradually  učit se postupně 
learn thoroughly  důkladně se učit  
maladjusted  nepřizpůsobivý, neadaptabilní 
mature student  dospělý student 
naughty or stupid  zlobivý nebo hloupý 
not a great reader  ne zrovna dobrý čtenář 
open access  volný přístup 
physically (or mentally) handicapped  tělesně (nebo duševně) postižený 
poor scholar  špatný žák 
precocious  předčasně vyspělý (zejm. duševně) 
prevent sb from doing st  zabránit někomu, aby něco udělal 
pupil suffering from a mental or physical 
abnormality 

 žák trpící psychickou nebo fyzickou 
poruchou 

Reputation spread beyond their immediate 
environs. 

 Jejich pověst se rozšířila za hranice jejich 
současného působiště. 

special pupil  žák zvláštní školy 
special school  zvláštní škola 
spoilt and ill-mannered  rozmazlený a nevychovaný 
standardized examinations  jednotné zkoušky 
study conscientiously  studovat svědomitě 
study st in detail  prostudovat něco do podrobností, 

podrobně 
study thoroughly  řádně studovat 
The objective is to screen people out.  Cílem je lidi vyřadit, protřídit. 
this fact alone  tato skutečnost sama o sobě 
truancy officer  pedagog, který má na starosti záškoláky 
very dull  velmi hloupý 
ways of tackling a problem  způsoby, jak se vypořádat s problémy 
 


