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.  předškolní vyučování 3 - 6 let není povinné;

.  MŠ  jsou soukromé nebo polosoukromé,
platba za školu se odvíjí od výše platu rodičů;

.  rodiče  mají možnost výběru - buď portugalskou
školu, kde učí  podle národních portugalských
osnov nebo  anglickou (Cambridge), kde učí
podle  anglických  osnov;

. od 5ti let se v MŠ vyučuje už od 9,30 do 16,00 hod,
v anglické škole jsou zařazeny již do 1. ročníku;

. učitelky si vybírají 4 ze 6ti témat a ta učí po celý rok;

. povinná školní docházka je od 6ti do 15ti let;

. existuje zde 100% inkluze.



. unikátní projekt pro děti žijící v Portugalsku,  

které mluví česky - podporuje ji i český

velvyslanec; 

. je součástí České školy bez hranic;

. funguje každou sobotu dopoledne;

. navštěvuje ji okolo 20ti dětí z celé oblasti  

Algarve pravidelně + 8 dětí nepravidelně, 

věkové rozpětí 1,5  - 11 let rozdělených do 2                                                                                                                 

skupin;    

. procvičují zde s dětmi  český jazyk, seznamují 

je s historií naší země, knížkami, učí je básničky,

písničky;

. snaží se dodržovat naše tradice (např. Mikuláš

a čert, karnevaly, oslavy Vánoc a Velikonoc);

. zařizují  zde knihovnu pro děti, ale i pro 

dospělé.  



. soukromá škola s 300 - 320ti dětmi ve

věku  3 - 15 let, tedy MŠ a ŽŠ společně,

děti chodí v uniformách;

.  do školy chodí 65% dětí s OMJ, celkem 8   

národností;

.   ve třídě 3 - 4 letých je počet dětí 15, 1učitelka

+ 2  asistentky, u starších dětí je počet ve 

třídě do 24, 1 učitelka + 1 asistentka;

pokud  mají  postižené dítě, snižuje se počet  

dětí o 2;

.   rodiče dostávají písemné hodnocení   

svého dítěte jednou za 3 měsíce - je velmi

pozitivní, hodnotí pouze to, co dítě umí,    

neuvádí, co neumí;

.   škola má svou vlastní kuchyň a jídelnu, 

kromě normálního jídla zde vaří i jídla

vegetariánská i veganská;



-školce předchází Mateřské centrum ,které    
funguje  2x týdně pro děti  od 3 měsíců do 

3 let
-používají  zde  domluvu (zejména pozdravy)

v italštině,ruštině,polštině,španělštině ,
portugalštině a  znakové řeči MAKATON

- velký důraz kladen na  rozhovory o pocitech
Jak se cítíš-jsi smutný?veselý?naštvaný?...

-aktivity dětí jsou vždy volené dětmi 
-odpočinek (spánek) je individuelní-temná

místnost se závěsem

.  budova školy je navržena  samotnou  ředitelkou 

školy, která je architektkou;    

.  každá věková kategorie dětí má svůj vlastní

prostor  na zahradě;

.  každá třída v MŠ má svůj vlastní východ na 

zahradu přímo ze třídy.



• yky a věda   

• v multikulturním í 

Chlapec, který se narodil ve velké Británii, maminka je z Lybie, tatínek 

z Kanady a žijí v Portugalsku - tuto skutečnost ztvárnil výtvarně na papír.  



.  zintezivnit individuální přístup 
k dětem s OMJ;

.  ctít a  respektovat  jejich svátky
a zvyky tak, že nás s nimi samy 
seznámí;

. zintenzivnit  procvičování našeho 
jazyka během dne - při hrách
i při řízené činnosti;

.  pokud jsou ve třídě děti stejné 
národnosti, necháme je mezi sebou
mluvit jejich rodným jazykem.

.



- převedení nově získaných 
informací do své vlastní práce

- pokračování ve vytváření vlastních  
projektů - seznámení kamarádů se 
zemí, odkud pocházím - děti s OMJ

- další projekt - popisování své 
hračky všechny děti, i ty s OMJ

- řešení problémů, hledání řešení
jednotlivých úloh, vyjádřit se, jak   
došly k danému  výsledku 


