
Stáž:

Francie – Toulouse, 27. 9. – 30. 9. 2020



Francie
Francie s hlavní městem Paříž je momentálně

rozdělena na 18 regionů, z toho 13
evropských a 5 zámořských.

Rozloha země 674 843 km2 včetně zámoří a
přes 67 milionů obyvatel řadí Fancii mezi
třetí největší a také jednu z nejlidnatějších
zemí Evropy.

Francie oplývá rozmanitou přírodou –
Provence – levandulové lány, přímořské
oblasti, Alpy – Mont Blanc, kulturním
dědictvím – architektura, malířství aj.

Francouzi jsou vyhlášení gurmáni, známí
vybranými jídly (žabí stehýnka, lanýže,…)
kvalitními víny a šampaňským.

Školství ve Francii

Mateřská dovolená až 4měsíce, poté může ještě
každý rodič čerpat 6měsíců rodičovské dávky.

MŠ navštěvují děti od 3let ( výjimečně od 2) –
bezplatně.

Povinné vzdělávání je ve věku 6 – 16 let.

Vyučování probíhá od pondělí do pátku v čase
8:30 – 16:30 s dvouhodinovou polední pauzou,
kromě středy, kdy je výuka jen dopoledne,
někde dokonce vůbec.

Děti ve Francii se běžně učí anglicky, zhruba 2/3
pak ještě španělsky, a to v průběhu 2.stupně.



ECOLE Fourtanier

 Základní a mateřská škola je státní školou v

centru Toulouse

 Děti s OMJ zde tvoří zhruba 40%

 Mateřská školka zaměstnává 3 asistenty na 4

třídy, financováni jsou radnicí města

Toulouse

 Pořádány besedy s rodiči dětí s OMJ pro děti

i rodiče

 Multikulturní výchova pro děti s OMJ

probíhá pomocí dvojjazyčných knih

 Děti jsou hodnoceny v podobě tzv. školních

pasů (pokroky dítěte, zpětná vazba pro

rodiče)



ECOLE MATERNELLE 

POLYGONE

 Státní škola v centru Toulouse ve Francii

 Moderní dvoupatrová budova s

poskytuje zázemí pro 6 tříd mateřské

školy, celkem 139 dětí.

 Zhruba třetinu tvoří děti s OMJ.

 Zajímavostí je třída s výukou v

okcitánštině – regionálním románským

jazykem.

 Škola je otevřena od 8 do 18:30hod od

pondělí do pátku; 11:30 – 13:30 a od

16hod jsou děti v družině



Metody a formy práce s 

dětmi s OMJ v MŠ

Osvojování  jazyka pomocí 

interaktivní četby knih s 

obrázky

Práce v malých skupinkách

Podpora projevu v rodném 

jazyce, tradice, kořeny

Hledání podobností v 

různých jazycích

Důraz na rozvoj obecných 

funkcí mozku jakožto 

nástroj pro řeč 



Práce v malých 

skupinkách, 

individuální přístup



Osobní přínos stáže a 

využití pro vlastní práci 

s dětmi s OMJ?

 Rády zařadíme ukázky jazyků 

našich dětí s OMJ do běžného 

programu.

 Více budeme využívat metody 

názornosti a ověřovat si 

pochopení dětí s OMJ.

 Besedy rodičů s OMJ s rodiči 

a dětmi

 Využívání dvojjazyčných knih 

pro děti s OMJ


