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ŠKOLSTVÍ NA MADEIŘE

• Vzdělávací systém zahrnuje předškolní, základní, sekundární a 
postsekundární, neterciální a terciální systém. Celý systém má 12 let.  
Povinné je vzdělávání je od 6 do 18 let.

• Celý systém vzdělávání na Madeiře je součástí vzdělávacího systému 
Portugalska. 

• Mateřské školy bývají zřizovány dohromady se základní školou v rámci jedné 
vzdělávací instituce (společná budova, areál s vymezenými třídami pro MŠ a 
ZŠ, ředitel pro MŠ může a nemusí být stejný jako pro ZŠ).

• Učitelé a asistenti jsou do škol určované státem. 
• Vzdělání pedagogů – učitel minimálně VŠ vzdělání s dosaženým titulem Bc. 

Asistent – profesní kurz (1 – 3 roky studia).

• Do škol dochází  často externí zaměstnanci (angličtina, literatura a 
dramatika, hudba, tělesná výchova).

• Výše školného je určována dle sociálních poměrů dané rodiny.



CENTRO INFANTIL/ESCOLA MARIA EUGÉNIA DE CANAVIAL- LACTÁRIO

• Katolická (polosoukromá) MŠ, ZŠ 1. stupně.  Škola leží v centru hlavního města 
Funchalu. Provozní doba 8:00 – 18:30 hod.

• Zakladatelkou byla Mária Eugéniae Canavial,  která věnovala budovu pro chudé. 
Dříve se přijímali pouze děti s katolickým vyznáním, v současnosti se přijímají i děti 
bez vyznání, či jiným vyznáním. 

• V současnosti má MŠ 10 homogenních tříd s celkovým počtem 149 dětí ve věku 5 
měsíců – 5 let. V jedné třídě je  max. 25 dětí.  Personální obsazení třídy je1 pedagog 
a 2 asistenti. V této MŠ se vaří pouze pro děti ve věku 3 – 5 let.

• Školka má momentálně 10 dětí s OMJ (Venezuela, Brazílie, Rusko, Ukrajina).
• Každý den začíná společnou modlitbou (Komunitním kruhem). 
• Pro každý den je vybráno jedno dítě, tzv. „šéf dne“- toto dítě dělá asistenta učitelce 

(např. při zápisu docházky dětí, v ranním kruhu při společném určení dne, počasí, 
opakování jmen dětí atd…). Tato praxe se velmi dobře osvědčila u adaptace dětí s 
OMJ.

• Ve školce se používají uniformy s barevným označením učitelek, asistentek, 
provozního personálu I děti.  Opět výborný a snadno zapamatovatelný systém pro 
děti I rodiče s OMJ.

• V celé škole je jeden asistent pro děti s SVP. 
• Cílená podpora dětí s OMJ je dána I spolupráci s logopedem.



ESCOLA BÁSICA DA LOMBADA

• Stání MŠ vesnického typu na okraji hlavního města Funchalu.  

• Provoz MŠ je  8:15 – 18:15 hod.

• V MŠ je 65 dětí ve třech homogenních třídách.

• V celé MŠ je 6 dětí s OMJ (Venezuela, Španělsko, Itálie a Ukrajina).
• Personální zajištění na každé třídě je 1 pedagog a 2 asistenti.
• Do MŠ docházejí externisti, kteří vedou kroužky HČ, AJ, TV a 

Literatury. Kroužky nejsou placené. 

• Ve školce spolupracují s rodiči s respektem, ale také jej vyžadují. 
Toto se týká především problematiky náboženství. Do křesťanské 
víry nenutí, ale pokouší se děti zapojit. 

• Velké překvapení (s dětmi se chodí ven pouze za slunečného 
počasí). 



POSTŘEHY A PŘÍNOSY PRO NAŠÍ DALŠÍ PRÁCI

• Doplňování docházky na připravený arch- děti samostatně doplňují, kdo je přítomen, kdo chybí, kdo zůstává na spaní, 
aktuální počasí,… (vhodné zejména pro děti s OMJ- použití jednoduchých piktogramů, zapojení více smyslů).
• Koutky s činnostmi (v každém koutku může být jen určitý počet dětí – o případné výměně probíhá vzájemná domluva 
mezi dětmi). 
• Pro děti s OMJ jsou ve třídě vyvěšeny jednoduché piktogramy a obrázky, které dětem připomínají pravidla třídy (např. 

kolik dětí může být v jednotlivých koutcích).

• Cílená podpora logopeda u dětí s OMJ.
• V církevní MŠ je individuálně pracováno i s rodiči s OMJ (společný krátký dopolední pobyt v MŠ).
• Snaha pedagogů  naučit se rodnou řeč  dítěte s OMJ (základní slova - dobrý den, děkuji, prosím…).
• Dodržování denních rituálů – písnička na „dobré ráno“, samostatnost při vyplňování ranní docházky u dětí s OMJ.

• Práce s emocemi. Každodenní záznam se slovním vysvětlením.
• Poskytnutí velké samostatnosti u dětí s OMJ (”Plav jak umíš, ale vždy jsme tu pro tvoji záchranu”).

• Docílení pohody, klidu a bezpeční jako jsme viděly v Madeirských školkách.



Děkujeme za Vaši pozornost Věra a Šárka


