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Mateřská škola Newark Nursery and Kindergarten



• Soukromá mateřská škola a 
zařízení pro děti od ½ roku.

• Rodičům vozí děti školní autobus 
nebo je vodí sami až do třídy.

• Ve vestibulu si odkládají kočárky.

• Všech 6 třídy je označeno 
barvami. 

• Chodby jsou vyzdobeny 
dětskými pracemi.



• Školka je hlavně pro děti s OMJ, 
90 % dětí s OMJ.

• 7,30-13,00 od 13,00 do 18,00 se 
platí za každou další hodinu 3,50 
Euro. Poplatek je 600 Euro + 150 
Euro na materiál (na 3 měsíce)

• Pokud se dítě nad 3 roky 
znečistí, jsou voláni rodiče

• Třídy jsou velmi malé, počty dětí:

• 12-18 měsíců 10 dětí, 2 učitelky

• 2-2,5 roku 12 dětí 2 učitelky

• Starší 15 dětí na 1 učitelku. Při 
postižení se počet o 1 snižuje. 
Asistenta zařizuje a platí stát.

• Plány týdenní pro celé zařízení, 
nespecifikují zvláštní péči pro 
děti s OMJ.

• Dbají na zdravou stravu, rodiče 
nosí krabičky s jídlem a pitím, 
vše leží volně v prostoru školky 



Interiér jeslí – ½ roku až 2 ½ roku



Interiér školky





• Na chodbě je přehled alergií 
jednotlivých dětí.





Téma „Ryby, moře“



Téma „Tři prasátka“



Prostor pro pobyt venku

• Děti se střídají v pravidelných 
intervalech po ½ hodinách



Ve školce se pracuje podle týdenních plánů, které 
vytvářejí učitelky i s ohledem na děti s OMJ



Státní škola a školka St. Clare College, St.Julian´s
Primary



Interiér školy



• Ve všech třídách jsou nastavena 
pravidla pro chování. 





Vzdělávání



• Pokud rodiče oba pracují, dítě má 
nárok na státní školku zdarma.

• 230 dětí, z toho 80 dětí s OMJ 
• Integrace dětí s OMJ je novým 

fenoménem, učí se nápodobou.
• Vyučující jazyk je maltština.
• Od 5 let je zřízena integrační třída, 

kde se děti učí angličtinu a 
maltštinu – podle úrovně.

• Pokud děti vůbec nerozumí, 
absolvují roční přípravku.

• Ministerstvo pro vzdělání vytváří 
program, který se specializuje na 
děti s OMJ

• Děti se SPC mají asistenta.
• Škola se zaměřuje na nápravu 

dyslexie.



• Ve škole je 6 předškolních tříd, 3 
třídy 3-4 roky a 3 třídy 4-5 let.

• 2 třídy 5-6 letých dětí.

• Ředitelku vybírá stát a je zde 
zatím pouhé 2 roky.

• Ve škole je velká místnost, kde se 
děti každé ráno schází k 
motlitbě.

• Děti si mohou vybrat studium 
náboženství nebo etiky.

• Ve třídách jsou interaktivní 
tabule – denně využívané.





Exteriér školy -

• Pobyt venku je za každého 
počasí.

• ¾ hodiny denně.

• Děti mají 2 půlhodinové 
přestávky na jídlo (donesené z 
domova).

• Ředitelka plánuje revitalizaci 
zadní plochy pozemku.



• Škola respektuje různorodost 
národností, původu,…

• Vzdělávání je od 9,00 do 13 
hodin.



Mateřská škola Chiswick House School

• Soukromá škola (od 18 měsíců 
do 12 let)

• Na místo ve škole se čeká až 2 
roky.

• Děti nosí uniformu (vždy kožené 
boty, ne tenisky nebo sandále)

• Třídy dětí stejného věku jsou 
označeny podle barev.



• Celkem 240 dětí z toho  dětí s 
OMJ je cca 30 %. Toto procento 
nechtějí překračovat.

• Do tříd jsou děti s OMJ 
rovnoměrně rozděleny tak, aby 
byly s učitelkou, která ovládá 
jejich mateřštinu. 

• Národnosti: Španělé, Němci, 
Italové, Češi, Slováci, Maďaři, 
Švédové. 

• Využívají piktogramy pro pravidla, 
denní režim, mytí rukou..



Pravidla pro děti i rodiče…



Exteriér školy – denní pobyt venku

• 2x týdně tělocvik



Interiér školy
• Na děti dozírá pomocná 

pracovnice.



• Na Maltě se jezdí i chodí vlevo.



• Ve třídě je k dispozici 
klidová zóna k 
odpočinku. 

• Děti zde mohou být 5-
10 minut.







Učebnice pro 5-6 leté děti. 



Malťané jedí nezdravě, stát a škola podporují 
zdravou výživu.



• V tělocvičně mají vlajky z 
rodných států dětí.

• Denně se zde scházejí na ranní 
modlitbu. Pokud se nechtějí 
účastnit, mohou být ve třídě.

• Děti si i zde volí náboženství 
nebo etiku.



Pedagogové podporují zájem dětí o knihy…1x týdně mají čtenářský kroužek



• S pomocí rodičů pořádají 
multikulturní setkání. (různé 
kultury, jídlo, oblečení)

• Předměty jsou označeny názvy, v 
maltštině a angličtině.



Průběh vzdělávání



Příklad  týdenního rozvrhu a základů pedagogické 
práce.



Obsah vzdělávání je rozdělen do 6 oblastí.





Z fotogalerie školy…



• Každé dítě má na celý rok 
své portfolio.

• 1x za 3 měsíce jsou děti 
slovně hodnoceny, rodiče 
se mohou taky vyjádřit.



Předávání dárečků – děti jsou v uniformách na 
výtvarnou čin.nost



Exteriér školy



Děkujeme za pozornost.


