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Portugalská republika  obecně + její školství

• Portugalsko zahrnuje i soustroví Azory a
Madeiru, hlavním městem je Lisabon.

• Rozloha - 92 391 km²; dle sčítání v roce 2011
mělo Portugalsko 10 562 178 obyvatel.

• Úředním jazykem je portugalština, lokálně
mirandština; nábožentsví: 81% katolíků.

• Státní zřízení - republika, člen EU; měna - Euro

• Klima je mírné, ovlivněné Atlantikem.

• Ekonomika: zemědělství-produkce vína,
koření (piri piri, skořice, šafrán…), sýrů, oliv,
korku; průmysl: hutnictví a těžba (wolfram,
cín, uran, uhlí, měď, stříbro, sůl, mramor…)

• Povinná školní docházka byla v Portugalsku
prodloužena z 10 na 12let (6-18let) z důvodu
vysoké negramotnosti - cca 5%.

• Předškolní vzdělávání 3-6let zajišťují soukromé
polosoukromé i státní instituce. Státní přijímají
dle věku (většinou až od 5let) – školné se určuje
dle výdělku rodičů.

• Základní vzdělání je bezplatné a dělí se na 3
cykly, na konci každého jsou zkoušky. Klasifikace:
1. a 2.třída slovní hodnocení, dále známky 1-5;
na třetím stupni bodové hodnocení.

• Školní rok začíná v polovině září, končí v polovině
června a má tři části.



Jardim Escola João
de Deus - Faro

• MŠ a 1.stupeň ZŠ je součástí polosoukromé sítě 55 
škol, s vlastní vzdělávací koncepcí vytvořenou 
zakladatelem škol – panem Joao de Deus.

• Mateřskou školu tvoří 3 homogenní třídy, každá s 
kapacitou 25 dětí, kde učí 1 učitelka a 1 asistentka. 
Celkem navštěvuje tuto školu až 190 dětí. 

• Škola disponuje velkými prostory, moderním 
vybavením a taky menší členitou zahradou s 
různorodými herními prvky.

• Vysokoškolsky vzdělané učitelky rozvíjejí děti ve 
všech oblastech, děti s OMJ jsou přirozeně 
integrovány do kolektivu.



Přínos stáže a využití pro vlastní 
práci s dětmi s OMJ

• Důraz na klidnou přátelskou atmosféru, 
přirozené začlenění dětí s OMJ a postupný 
rozvoj jazyka pomocí společných rituálů

• Prožitkové učení a nápodoba - pomocí reálií, 
např.: setí semínek - věda, krájení koláče -
předmatematické představy apod., děti s 
OMJ se dobře zapojí i bez znalosti jazyka

• Propojení učení - fixování názvů a slovních 
spojení s pohybem a výtvarnými činnostmi 
je efektivní pro osvojení jazyka u dětí s OMJ 



„Todos os sonhos começam por um desejo…
Všechny sny začínají přáním...“        Joao de Deus


