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Předškolní vzdělávací systém v Portugalsku

 Rámcový zákon o předškolním vzdělávání Lei n°5/97,10 de Fevereiro definuje 
předškolní vzdělávání jako první stupeň portugalského vzdělávacího systému v procesu 
celoživotního učení a jako doplněk výchovy rodičů.

 Mateřské školy jsou určeny pro děti od 3 do 5 let a nazývají se Jardim de infância. 

 Předškolní vzdělávání poskytují státní , soukromé, polosoukromé  zařízení, do tříd 
chodí i děti s OMJ.

 S rodiči má škola úzce spolupracovat, aby byl zajištěn plný rozvoj dítěte a stal se z něho 
plně integrovaný, samostatný a svobodný jedinec.

 Předškolní vzdělávání není v Portugalsku povinné ( až před nástupem do školy) a 
navštěvovat ho mohou děti od 3 let věku, do počátku povinné školní docházky.

 Veřejnou síť vzdělávacích institucí zaštiťuje Ministerstvo školství  a také Ministerstvo 
práce, solidarity a sociálního zabezpečení.

 Předškolní vzdělávání je zajišťováno celostátně a může se realizovat pouze v 
uznávaných předškolních vzdělávacích zařízeních, jinými slovy, mateřských školách.

 Zřizovatelé předškolních zařízení mají právní povinnost zajistit místo pro děti od 3 let, 

bez ohledu na socio-ekonomický status rodiny a místo bydliště. 

 Předškolní vzdělávání ve státním systému je bezplatné.



Návštěva  v MŠ 
Jardim-Escola Joao de Deus,
město Faro

Stážista., Bc Helena Petříčková

• Polosoukromá mateřská a základní škola,  3 třídy MŠ, 4 třídy ZŠ

• Založena 1985, celkem studentů 169 od 3 do 9 let

• Na škole pracuje 11 učitelů + 3 asistenti + 1 animátor + 1 kuchařka+ 9 pomocných 
sil ( úklid apod.1 třída počet dětí 25, max 26

• Ve školce na třídě 1 učitelka, 1 asistentka, na ZŠ 1 učitelka

• Externí učitelé na umění, dramatiku, hudební kroužek, TV, osobnostní rozvoj, 
angličtinu, IT, pěstování

• Ve škole jsou tyto národnosti – portugalské, ruské, rumunské, ukrajinské, 
španělské, irské, většinou nastupují již v raném věku

• Angličtina je již pro děti  od 3 let – 1x týdně na ZŠ 3x týdně, povinné vzdělávání od 
6 let.



Děti s OMJ
- Hojně se využívá obrázkový materiál

- Piktogramy

- Individuální vzdělávání ve 2 dětech

- Jednoduché slova, pak rozšiřující slovní zásoba do vět

- Využití dětských knížek, písniček, dramatizace 

- Spolupráce s rodinou

- Školné na této škole platí podle příjmu z minulého roku 

- Učitelé: umístění dostanou od státu, není to v místě 
bydliště, každý rok v jiném městě, škole, teprve po 
několika letech i 10 letech se mohou dostat do místa 
bydliště, sbírají body



 Státní mateřská škola, která patří do skupiny  škol Dra Laura Ayler Schools, Loulé
 Celý řetězec škol sčítá celkem 6 škol včetně mateřských, základních a středních.
 Všechny stupně škol navštěvují děti 50 národností.
 Mateřská škola má 4 heterogenní třídy po 25 dětech ( třídy s maximálně 2 dětmi se speciálními potřebami 

mají snížený počet na 20 dětí).
 Mateřská škola má celkem 85 dětí a z toho 8-10 dětí jiné národnosti – z Ukrajiny, Rumunska, Brazílie a 

Nepálu.
 Školku navštěvují děti od 3 do 6 let.
 Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle barviček a vzájemně se kvůli bezpečnostnímu opatření nemíchají.
 Školka je otevřena od 8:00 hod do 18:30 hod.
 Děti mají od 9:00 hod. do 15:00 hod. organizovaný program a poté si je přebírá asistent a školka funguje 

jako družina.
 Ve třídě je jeden učitel a jeden asistent a v 11:00 hod. přichází pomocnice, která s dětmi zůstává do 

odpoledne. 
 Pokud je ve třídě dítě se speciálními potřebami tak je ve třídě ještě druhý asistent.
 Ve školce spí pouze 3leté děti a starší děti spí jen pokud chtějí.( Ve státním systému nespí žádné děti, 

ale školka má udělenou výjimku, kvůli velkému počtu 3letých dětí)
 Školka nemá vlastní kuchyň a jídlo se do školky přiváží a pouze servíruje.
 Ve školce se neplatí školné a rodiče platí pouze malou částku za obědy. 
 Dětem ze sociálně slabých rodin hradí obědy stát.
 Děti z celé školky mohou docházet do velké tělocvičny nedaleké školy a také mají specialistu na tělesnou 

výchovu, který k nim dochází a má s dětmi pravidelně tělesnou výchovu.
 Školka má velkou zahradu s herními prvky včetně bahenní kuchyně.

Návštěva mateřské školy
Jardim-de-infancia n. 3 de Quarteira

město Quarteira, okres Faro
stážistka: Mgr. Bc. Karolína Prachařová



Děti s odlišným mateřským jazykem - OMJ
 Pro děti s odlišným mateřským jazykem tzv. OMJ nemají 

individuální plán a spoléhají na přirozené začleňování a 
komunikaci s vrstevníky.

 Při obtížích s porozumění používají anglický jazyk, který mnoho 
dětí s OMJ zná.

 Nejvíce prospěšné pro odbourávání jazykové bariéry jsou 
společné hry s vrstevníky.

 All included – všechny děti jiné národnosti a jejich rodiny se 
během roku každých 14 dní společně scházejí a zdokonalují 
portugalský jazyk společnými činnostmi a hrami.

 Třídy jsou bohatě vybavené nástěnkami s obrázky a piktogramy –
kalendář, počasí, docházka, denní režim, pravidla třídy, aby se 
děti  s OMJ ve třídě snadněji orientovaly.

 Celý den je přítomen asistent pedagoga, který dětem při obtížích 
s porozuměním pomáhá.

 Učitel mluví nahlas, pomalu, zřetelně a úkoly několikrát opakuje.

 Každý den se opakují stejné činnosti, rituály, pro lepší orientaci.



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

• Využívat co nejjednodušší slova, věty a slovní spojení.
• Mluvit pomalu, plynně, jasně a konkrétně.
• Používat gesta, mimiku, využívat řeč těla a vnímat mimoslovní komunikaci.
• Časté využívání obrázků a piktogramů, které má dítě stále na očích –
• pravidla ve třídě, režim dne, jednotlivé činnosti.
• Neustálé povzbuzování a pochvala.
• Individuální přístup střídat se skupinovou výchovou.
• Pravidelné zařazování denních rituálů – ranní přivítání, pozdravy, počasí, kalendář, pohybové aktivity, čtení pohádek před 

spaním.
• Přidělení stabilního místa u stolečku.
• Používání fotografií či obrázků na označení všech věcí.
• Využívat mateřský jazyk dítěte, naučit se pár slov.
• Zařazovat hojně aktivity, které nejsou závislé na jazyce –

tanec, pohybové aktivity, malování, poslech hudby.
• Dítě do ničeho nenutit a veškeré činnosti mít založené na dobrovolnosti.
• Rozvíjet multikulturní výchovu a prohlubovat v dětech toleranci k odlišným kulturám.
• Využívat obrázkový denní režim a komunikační kartičky.
• Úzce spolupracovat s rodinou a organizovat častá setkání, které podporují vzájemné porozumění.
• Vyhledat informace o zemi, ze které dítě pochází a seznámit s nimi ostatní ( děti ve třídě i ostatní pedagogy).



Děkujeme za pozornost


