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Stáž mezi domácí a hostitelskou školkou

Děti s OMJ

Stážisti:

Bc. Helena Petříčková

Mgr.et Mgr. Michal Petříček



• Vzdělávací systém v Řecku – předškolní vzdělávání
• Předškolní vzdělávání poskytují školky, které přispívají k hladkému začlenění dětí do 

primárního vzdělávacího stupně.

• Vzdělávací cíle: Rozvoj kognitivních schopností, Rozvoj sociálních dovedností, Rozvoj 
komunikačních dovedností, Rozvoj kreativity, Základy chápání matematických pojmů, 
symbolů, Výtvarná výchova

• Spolupráce

• ▪ V Řecku existují dva typy školek:

• ▪ a) Půldenní - od 8:30 do 12:15, zde vyučuje jeden učitel.

• ▪ b) Celodenní - od 7:45 do 16:00, tato školka zaměstnává dva učitele.

• ▪ Alternativní mateřské školy - Montessori mateřské školy, Waldorfské mateřské školy.



Návštěva v MŠ - 31. Nipiagogio
Athinas, Athens

Stážista Bc,. Helena Petříčková
Jednotřídní mateřská škola s dopoledním provozem 8:15 – 13:00 hodin

Počet dětí 18, pouze dvě děti řecké, ostatní s OMJ, 1 pedagog pracuje jako ředitelka a učitelka.

národnosti ve třídě – Sýrie, Polsko, Bulharsko, Bangladéš, Gruzie, Albánie, Rumunsko, Moldávie

Povinné vzdělávání před nástupem do ZŠ v posledním ročníku MŠ. Od září 2021 povinné dva roky. Děti 
si nosí svačinu, oběd mají doma.



Děti s OMJ

- Hojně se využívají výtvarné techniky

- Skupinky v centrech

- Kalendář

- Knížky a pohádky

- Hudební nástroje  - písničky stejný obsah, 
jiná řeč

- Piktogramy, obrázky, od jednoduchých 
slov po věty

Velké množství učitelů nemá stálou smlouvu a je zaměstnáno 
pouze na jeden rok. Každý rok si musí podat žádost o přijetí na
Ministerstvo školství. O přijetí se rozhoduje na základě 
bodového systému – vzdělání, odpracované roky, rodinný stav, 
počet dětí
Učitelé mají možnost postgraduálního studia, které si musí 
hradit sami. Ve školách mívají učitelé seminární školení na 
určitá témata.



Návštěva The 35th 
Kindergarten of Athens
Stážista Mgr.et Mgr Michal Petříček

Jednotřídní mateřská škola 

Počet dětí 25, všechny děti OMJ, velikost třídy 
asi 30 metrů

Provoz 8:30 – 16:00 hodin

Část dětí  odchází po obědě domů, část zůstává

2 pedagogové – 1x ředitelka, 1x učitelka

Pokud děti spí, donesou si karimatku a spacák

Oběd si přinesou z domova 

Mají k dispozici centra – stavebnice, obchod, 
knihovna…

Seznamování s vlajkami zemí, s kulturou 



Práce s dětmi OMJ
- Národnost – Kongo, Egypt, Gruzie, 

Portugalsko, Afganistán, Bulharsko

- mají možnost Logopedie

- Používání piktogramů a obrázků

- Projekty na téma např. – lapač snů ( 
pohádky před spaním, proč se bojí, 
ukolébavky, proč je důležitá spánek, 
výroba lapače snů…), nebo cestování –
katalog, prodej jízdenek, rodiče dodali 
různé materiály – sochy, pohledy, knížky, 
hudbu….., placení – matematika, tradice v 
jednotlivých zemích, završeno výstavou i 
pro rodiče. Cestování po mapě –
vyznačení míst.



- děti  si ukládají výkresy do boxíků,všechny
své práce  dostávají domů na konci 
školního roku

- grafické listy mají v několika jazycích –
máma + kresba

- na stěnách mají obrázky s písmeny-
pravidla třídy



Piktogram ve třídě

Práce na projektu: 
Cestovní kancelář
Děti pracují jak jednotlivě, tak 
ve skupinkách



Piktogramy k hygieně



Děkujeme za pozornost 




