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Předškolní vzdělávací systém ve Francii
• Předškolní vzdělání v mateřské škole bylo ve Francii zavedeno v roce 1881 a od roku 2019 je povinná pro 

všechny děti od 3 let. Francie je zemí s nejnižší věkovou hranicí pro povinnou školní docházku. Vláda si 
tímto krokem slibuje zmenšení sociálních rozdílů mezi dětmi při nástupu do školy.

• Učitelé v mateřské škole mají stejnou kvalifikaci jako vyučující na základní škole a mohou působit na 
všech úrovních systému základního vzdělání (děti od 3 do 12 let)a je od nich požadováno vysokoškolské 
vzdělání získané v rámci magisterského studia.

• Ve Francii je dán státem uznávaný vzdělávací program, který je stejný a povinný pro všechny mateřské 
školy a jedná se o obdobu našeho RPV. Při výuce je používán tzv. třídní vzdělávací program, který si tvoří 
každá učitelka pro svou třídu a který vychází ze vzdělávacího programu daného státem.

• Klíčové fáze předškolního vzdělání jsou: učit se hrou, naučit se myslet, umět řešit problémy, pravidelnost 
a rituály, nabídka různých příležitostí pro celkový rozvoj, cvičení paměti pomocí stálého opakování. 
Prioritou ve vzdělání je výuka jazyka ve všech dimenzích.

• 5 oblastí předškolního vzdělávání: jazyk – ústní i písemný, fyzická aktivita – sport, výtvarné umění, úvod 
do matematiky – konstruktivní myšlení, objevování světa. Všemi oblastmi se prolíná oblast – naučme se 
žít společně. 

• Od středního oddělení, tedy od 4 let, musí být děti ve francouzské mateřské škole i odpoledne, přibližně 
od 9 do 16 či 16.30 hod. Pouze nejmladší oddělení, tedy 3leté či 2leté děti, mohou odcházet po obědě. 

• Na rozdíl od české mateřské školy se však již v tomto věku učí číst a psát písmena, skládat slova z písmen.

• Mateřské školy ve Francii jsou státní i soukromé a děti se učí 4 dny v týdnu, protože středa je volný den.

• Děti mají během roku 4 měsíce prázdnin a celý školní rok je rozdělen na 5 období, které jsou vždy 
ukončeny prázdninami. 



Návštěva v MŠ Ecole maternelle Louis Figuier, Montpellier
stážistka: Karolína Prachařová

• Státní mateřská škola, která má 6 heterogenních tříd po 25 dětech a celkem ji navštěvuje 153 žáků.

• Mateřská škola je otevřena od 8:45 hod do 12:00, poté následuje polední přestávka a školka se znovu otevírá od 14:00 hod do 
16:45 hod.  Před otevírací dobou, během oběda a po skončení školky jsou děti ve družině, kde o ně pečují vychovatelé.

• V jedné třídě je přítomen jeden učitel, který má výuku s dětmi dopoledne i odpoledne a potom jeden asistent pedagoga. Pokud je 
ve třídě dítě se speciálními potřebami, tak do třídy přibude ještě další asistent.

• Ve školce je malá tělocvična, kam děti chodí 2 krát týdně cvičit podle rozpisu. Mají tu připravenou každý týden novou  překážkovou 
dráhu.

• Děti mohou navštěvovat školní knihovnu, kde si mohou prohlížet obrázkové knihy zapůjčené z městské knihovny. Knihy jsou 
rozdělené podle abecedy a děti je podle nalepených štítků třídí a procvičují si tak písmenka a abecedu.

• Paní učitelky využívají při práci s dětmi Montessori pomůcky na procvičování tvarů, barev, rozpoznávání písmenek a čísel, rozvoj 
matematických dovedností, čtenářské gramotnosti a jemné motoriky. Velký důraz se klade na všechny estetické výchovy a také 
pohybovou výchovu. 

• V mateřské škole je velký počet dětí s OMJ a jsou při zápisu rovnoměrně rozmístěni do všech tříd, aby v každé třídě byl podobný 
počet dětí s OMJ, většinou kolem 5 až 7 dětí. Velmi často se jedná o bilingvní děti, které z části ovládají francouzštinu a docela 
rozumí. 

• Pro děti s odlišným mateřským jazykem – OMJ se ve školce používá mnoho obrázků a piktogramů. Děti do školky chodí již od 3 let a
seznamují se s novým jazykem od útlého věku a 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 v MŠ Ecole bilangue Chengdu, Montpellier
stážistka: Nikola Pospíšilová 
• Státní mateřská škola, která má 8 heterogenních tříd po 26 dětech a celkem ji navštěvuje 208 žáků.

• Mateřská škola se nachází v chudinské čtvrti a do školy dochází děti hlavně z Rumunska a Severní Afriky. Rodiny jsou chudé a nemají žádné peníze. Většinou si tatínek najde práci 
ve Francii a za nějaký čas se celá rodina za tatínkem přestěhuje. Děti většinou neznají ani základní slova a mají hodně malou slovní zásobu. 

• Paní ředitelka si sama ve volném čase vystudovala Montessori pedagogiku, která ve školce napomáhá dětem s OMJ.

• Škola pořádá setkávání (OPRE – Otevřít školu rodičům) s rodiči, kde se rodiče učí jak se starat o děti např. svátek pohádek – učí rodiče jak pracovat s knížkou

• Mateřská škola je otevřena od 8:45 hod do 12:00, poté následuje polední přestávka a škola se znovu otevírá od 14:00 hod do 16:45 hod.  Před otevírací dobou, během oběda a po 
skončení školky jsou děti ve družině, kde o ně pečují vychovatelé.

• V jedné třídě je přítomna jedna učitelky a asistentka pedagoga. Učitelka má výuku s dětmi dopoledne i odpoledne. Pokud je ve třídě dítě se speciálními potřebami, tak do třídy 
přibude ještě další asistent. Mladší děti chodí po obědě spát. 

• Hodně se pracuje s dětmi i individuálně u stolečku. 

• Jelikož mají malou zahradu a ven mimo školku se nechodí, tak se musí třídy venku střídat. Každá třída je venku půl hodiny dopoledne. 

• Ve škole je malá tělocvična, která je uprostřed budovy a třídy se  v tělocvičně střídají dle rozpisu.

• Uprostřed budovy mají výběh pro slepice. Děti se o slepice starají a z vajíček poté pečou  během hlavní činnosti. 

• Ve škole jsou hlavně používány Montessori pomůcky, které pomáhají dětem rozpoznávat geometrické tvary, písmenky a číslice. Pomůcky jsou důležité i pro rozvoj matematické a 
čtenářské gramotnosti. 

• V mateřské škole je velký počet dětí s OMJ a jsou při zápisu rovnoměrně rozmístěni do všech tříd, aby v každé třídě byl podobný počet dětí s OMJ. 

• Během výuky paní učitelky používají obrázky, piktogramy, fotky symboly a názorně vše ukazují, aby dítě s OMJ lépe pochopilo látku a zadání úkolů. 

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

• Každé dítě má svoji složku, kam se může rodič podívat a které poté s dítětem putuje do první třídy. 





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 šípek ve škole (např. kde najde svoji třídu)

• Motivace, podpora a dobrovolnost 

• Stálé stejné místo u stolu 

• Zařazovat aktivity, které nejsou závislé na jazyce (pohybové, taneční, kreslení)

• Mluvit zjednodušeně 

• Dbát na vhodné frázování, tempo, výslovnost a artikulaci 

• Jasné a stručné instrukce 

• Udělat projekt o zemi, ze které dítě pochází 



Děkujeme za pozornost


