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Předškolní vzdělávací systém ve Španělsku
• Španělský vzdělávací systém (El sistema educativo nacional de España) je decentralizovaný

• Jedná se o první zařazení občana do vzdělávacího systému

• Týká se dětí do 6 let

• Tento stupeň vzdělání není povinný a je rozdělen do dvou etap. Vzhledem k tomu, že docházka není 
povinná dává tento stupeň vzdělání alespoň značný základ do sociálního života, na rozdíl od domácího 
vzdělání a tím ukazuje svoji důležitost

• V první etapě (do tří let) předškolního vzdělávání se regulují cíle, obsahy, hodnocení, organizace a 
požadavky autonomní komunity. Ve druhé etapě (do šesti let) je to pak stát, který tyto aspekty určuje

• Ve druhé etapě předškolního vzdělávání je poměr stanoven ministerstvem školství, kultury a sportu na 25 
dětí na osobu. V této etapě se dítě setkává s cizími jazyky, prvním čtením, psaním, úvodem do aritmetiky, 
informačních a komunikačních technologií

• Kompetence jsou rozděleny mezi státní úřední správu a orgány autonomních oblastí. Regionální školské 
úřady mají výkonnou a správní pravomoc

• Školy mají pedagogickou, organizační a manažerskou samostatnost

• Školství je státní, soukromé a církevní

• Španělský vzdělávací systém je založen na režimu obecného a speciálního vzdělávání (LOGSE)

• Učitel musí mít vysokoškolský pedagogický titul se specializací na předškolní pedagogiku. Ve druhé etapě 
předškolního vzdělávání pak mohou učitelé spolupracovat také s učiteli jiných odborností, kteří mohou 
učiteli pomáhat vyučovat nejrůznější lekce. 



Návštěva v MŠ CEIP LOPE DE VEGA, Calle Cataluña Málaga
stážistka: Nikola Pospíšilová a Helena Bělinová 

• Mateřská škola je jak státní, tak i družstevní

• Rodiče platí 20 € ročně

• V mateřské škole se nacházejí 3 třídy, které navštěvuje dohromady 70-75 dětí, takže cca 25 dětí v jedné třídě

• Třídy jsou rozděleny podle věku

• Mateřská škola je otevřena od 9:00 hod do 14:00, kdy se dětem věnuje učitelka. Ve 14:00 mají děti oběd. Děti buď obědvají vlastní oběd (který jim ohřeje vychovatelka) ve školce nebo odcházejí domů. Po obědě se dětem věnují už jen vychovatelé. 

• Děti si do školky nosí vlastní svačinu i oběd

• Děti ve školce nosí červenou uniformu

• Modrou uniformu nosí jen v úterý a ve čtvrtek na cvičení 

• V MŠ děti nespí, ale jen odpočívají u pohádky

• Ve třídě je přítomen jeden učitel

• Děti navštěvují jen školní hřiště nebo dvorek. Mimo budovu děti nechodí

• Každé dítě má svoje portfolio, do kterého si zakládá výkresy nebo pracovní listy. V portfoliu se nachází i hodnocení od učitele

• Paní učitelka hodně pracuje s pracovními sešity

• Konkrétní projekt mají vždy  na celý měsíc

• Ve školce se nachází hudebna, dvoreček a sportovní hřiště

• Ve třídách mají děti hodně hraček a interaktivních pomůcek ke vzdělávání

• Děti se od tří let učí písmena a číslice a v 5 letech umí počítat do 100 a umí vypočítat jednoduché příklady

• Ve třech letech poznají napsané své jméno 

• Když chce jít učitelka do důchodu, tak prodá svoje učitelské místo jiné učitelce

• V mateřské škole jsou děti s OMJ, umístěny do tříd podle věku. 

• Pro děti s odlišným mateřským jazykem – OMJ se ve školce používá mnoho obrázků a piktogramů. Před nástupem do školy mají většinou již jazykové dovednosti na vysoké úrovni.  

• Výuka je velmi názorná, provázená obrázky a názornou ukázkou, aby děti dokázaly vše pochopit. 

• Přirozené a postupné začleňování, navazování kontaktu s vrstevníky a učení se nápodobou je  pro děti s OMJ velmi prospěšné pro překonávání jazykové bariéry.





Návštěva MŠ CEJP JOSÉ MORENO VILLA, MALÁGA, ŠPANĚLSKO
Stážistka: Hana Hůlková

• Mateřská škola je jak státní,

• Rodiče neplatí žádné školné

• V mateřské škole se nacházejí 4 třídy, které navštěvuje dohromady 100 - 112 dětí, takže cca 28 dětí v jedné třídě

• Třídy jsou rozděleny podle věku

• Mateřská škola je otevřena od 9:00 hod do 13:00, kdy se dětem věnuje učitelka + tzv.“ létajíc profesor“

• Děti si do školky nosí vlastní svačinu, na oběd děti chodí domů

• Ve třídě je přítomen jeden učitel

• Děti navštěvují jen školní hřiště nebo dvorek. Mimo budovu děti nechodí

• Každé dítě má svoje portfolio, do kterého si zakládá výkresy nebo pracovní listy. V portfoliu se nachází i hodnocení od učitele

• Paní učitelka používá k práci pracovní sešity, které nakoupí škola a jsou jednotné pro všechny třídy.

• Konkrétní projekt mají vždy  na celý měsíc, tento měsíc ( červen ) pracovali na projektu Olympiáda

• Ve školce se nachází  velká společenská místnost,  ke každé třídě náleží menší dvůr, který je propojený se třídou a společný prostor s herními prvky, kde se jednotlivé třídy střídají

• Ve třídách mají děti hodně hraček a interaktivních pomůcek ke vzdělávání

• Děti se od tří let učí písmena a číslice a v 5 letech umí počítat do 100 a vypočítat jednoduché příklady

• Ve třech letech poznají napsané své jméno 

• V mateřské škole je malý počet dětí s OMJ , školka se nachází v centru města

• Pro děti s odlišným mateřským jazykem – OMJ se ve školce používá mnoho obrázků a piktogramů. Před nástupem do školy mají většinou již jazykové dovednosti na vysoké úrovni.  

• Výuka je velmi názorná, provázená obrázky a názornou ukázkou, aby děti dokázaly vše pochopit. 

• Přirozené a postupné začleňování, navazování kontaktu s vrstevníky a učení se nápodobou je  pro děti s OMJ velmi prospěšné pro překonávání jazykové bariéry, škola dbá na spolupráci s rodinou.



Návštěva v MŠ
stážistka: Hana Hůlková



Děti s odlišným mateřským jazykem - OMJ 
Využití v praxi v české mateřské škole

• Komunikační kartičky 

• Používání obrázků, piktogramů, fotek a symbolů 
• Knihovničky můžou obsahovat vícejazyčné knížky 

• Zařazení denních rituálů 

• Orientace pomocí šipek ve škole (např. kde najde svoji třídu)
• Příprava dětí s OMJ na činnost předem 

• Motivace, podpora a dobrovolnost 

• Stálé stejné místo u stolu 

• Využití neverbálních prostředků 

• Mluvit zjednodušeně a neustále opakovat 

• Dbát na vhodné frázování, tempo, výslovnost a artikulaci 
• Udělat projekt o zemi, ze které dítě pochází 

• Využití pracovních sešitů 



Děkujeme za pozornost


