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• Státní mateřská škola pro děti od 
3 let

• Děti jsou do školy doprovázeny 
rodiči

• Třídy jsou označeny barvami a 
rozděleny dle věku

• Chodby jsou vyzdobeny 
dětskými pracemi.



Základní charakteristiky školy

• Škola se nachází v centru města.

• Ve škole je dohromady 412 dětí

• Mateřská škola se nachází ve 
stejném areálu jako základní škola

• Pod mateřskou školu spadá 6 tříd

• Čtyři třídy jsou oddělné od základní 
školy dvorkem

• Předškolní třída, tedy děti ve věku 
5 až 6 let, je umístěna v základní 
škole

• Počty ve třídách se odvíjí od věku 
dětí

• Dětí tříletých je ve třídě 17, u 
starších 20

• Za třídu zodpovídá jeden učitel se 
dvěma asistenty

• Všechny třídy preprimáního
vzdělávání jsou specifické tím, že 
dlouhý čas jsou děti umístěny do 
lavic, kde probírají již od tří let 
abecedu, číslice, procvičují 
matematické a logické operace



Zvláštnosti, které vztahu k prostředí školy

• Mateřská škola se nachází v oblasti, 
kde výrazně přibývá imigrantů

• Celkově pobřeží Španělska se musí 
vypořádávat s přílivem cizinců, 
kteří hledají nové domovy - Škola 
vybavena bezpečnostními a 
organizačními opatřeními

• Kladen důraz na dodržování časů, 
kdy mohou rodiče děti do školy 
přivést

• V devět hodin se brány školy 
zavírají a nikdo další již do školy 
přístup nemá

• Školu tak navštěvuje asi 40% 
procent dětí z imigrantských rodin 
(dětí s OMJ) – nejvíce z Maroka

• Děti se musí vypořádat s adaptací 
na nové kulturní prostředí s čímž je 
spojený i nový jazyk



Klima a plán adaptace

• Klima školy působí velmi přátelsky, 
vlídně a příjemně (interakce mezi 
ředitelem a dětmi)

• Děti ve třídách mateřské školy jsou 
vedeny ke kázni. Na první dojem 
může vypadat, že je až přílišná. 

• Tříleté děti vydrží sedět dlouhý čas 
v lavicích, paní učitelku na slovo 
poslechnou. 

• Spolupráce s rodiči je na dobré 
úrovni. 

• V rámci adaptace je na začátku 
školního roku možnost pro rodiče 
navštěvovat třídu s dětmi společně, 
postupně prodlužovat čas pobytu 
ve škole. 

• Na začátku školního roku se rodiče, 
učitelé a děti drží plánovaného 
adaptačního programu, který je 
dokonce pro děti vizuálně vyvěšený 
ve třídě – prevence kulturního šoku



Interiér mateřské školy

• Třídy jsou velmi malé

• Vybavení třídy je velmi skromné

• Paní učitelky si pomůcky samy 
vyrábějí

• Děti se mohou lehce dle svíček 
orientovat, kdy budou mít 
narozeniny, kdy je bude mít jejich 
kamarád



Od 3 let se děti učí abecedu a číselné řady do 20



Malé hrací koutky a multikulturalita







Exteriér školy
• Se základní školou má MŠ možnost 

navštěvovat skleník





Téma „Egypt“



Téma „Egypt“



Vzdělávací činnost

• Děti si procvičují matematické operace a 
číselné řady



Škola – Ciudad del Mar

• Sídlem této školy je Torrevieja

• Jedná se o státní školu

• Škola se nachází v centru města



Základní charakteristiky mateřské školy

• Je zde snaha se zaměřovat na 
každé dítě zvlášť

• V MŠ mají veliké procento dětí 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami

• Je zde i třída speciální, kam 
dochází 6 dětí

• Na třídu je zde jedna učitelka a 
dvě asistentky

• Za rok probere paní učitelka s 
dětmi tři témata

• Učitel má velké pole působnosti

• Otevírací doba – 9- 16 hod

• Spí většinou kolem 15 dětí



Interiér školy

• Pro lepší orientaci a adaptaci dětí s OMJ mají 
všechny děti u své skříňky svou fotografii



• Práce dětí jsou vystavovány na 
velikých plochách v chodbě

• Děti nemají skříňky, ani botníky, 
pouze využívají háčků pro 
odložení batůžků a dalšího 
oblečení



Využívané pomůcky





Ve třídě mají vyvěšená pravidla chování a 
piktogramy pro orientaci dětí s OMJ



Školní knihovna



• Místo určené pro odpočinek

• Postýlky jsou umístěné na 
chodbě, odkud se přenáší do 
místnosti

• Třídy jsou neprostorné

• Je zde málo pomůcek a hraček



Vzdělávání



• V této škole je možnost dopravy 
dětí autobusy

• Pro lepší orientaci mají děti na 
tabulce ve třídě vyznačené, kdo 
autobusem pojede



Tělocvična

• Společná se základní školou

• Předškolní děti ji navštěvují 3-4 
krát týdně

• Je zde veliký problém obezity



Exteriér školy 



Děkujeme za pozornost.


