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Základní informace o školství v Portugalsku

Předškolní vzdělávání – je součástí základní školy

• od 5 měsíců života dítěte do 1. roku je mateřská škola tzv. třída – berco (kolébka)

• od 1. roku do 3. let – infatario

• od 3. let do 5. let – kindergarten, od 6. let povinná školní docházka 

Základní škola

• 1.stupeň- 1. – 3. třída

• 2. Stupeň – 4. – 6. třída

• 3. Stupeň – 7. – 9. třída

Střední školy – studium je čtyřleté a je ukončeno vysvědčením ( nejsou zde maturitní zkoušky)

Vysoké školy – většinou je studium čtyřleté, jsou placené



Jardine - Escola João de Deus
- polosoukromá školka a 1. stupeň základní školy

• Škola vzdělává žáky podle pedagogiky Joao de Deus (pedagog, který vytvořil metodiku čtení), 
tato metoda je velmi vhodná pro děti s odlišným mateřským jazykem (dále jen OMJ), 
usnadňuje počáteční čtení i pro děti s OMJ

• Vzdělávací metody při hodinách portugalštiny - kladen důraz na pochopení slov a vět, 
důležitou složkou byla vizualizace a konkretizace slov a slovních spojení

• Žákům s OMJ byla věnována individuální péče (pokud ji potřebovali)

• Většinu poznatků si žáci osvojovali kooperativní metodou



Colégio Bernardette Romeira
- soukromá mateřská a základní škola

• Škola poskytuje vzdělávání předškolní (od 8 měsíců do 5 let) a základní v 1., 2. a 3. cyklu, 
tedy od 1. do 9. třídy, děti s OMJ mají možnost dle potřeb navíc hodiny portugalštiny

• Součástí školy je Cambridge International School – žáci mají individuální vzdělávací plán 
podle úrovně jazyka (portugalštiny), vyučuje se zde v anglickém jazyce, platí se vyšší školné

• Děti mají školní uniformy  i v MŠ, vše je založeno na individualizaci potřeb dětí (i s OMJ), 
převládaly metody názorné a praktické, od 4 let se seznamují s písmeny, sedí v lavicích od 5 
let, mají učitele na tělocvik, tzv. motivační tabulku (každý úspěch je odměněn hvězdičkou)



Přínos stáže a využití v praxi

• Význam komplexnosti poskytované péče – práce s rodinnou. 

• Větší důraz na kooperaci a vzájemnou toleranci k odlišnostem nejen k 
OMJ. 

• Citlivé začleňování dětí s OMJ s respektem k původní kultuře a 
tradicím 

• Využívání prožitkového učení – přirozené osvojování jazyka pomocí 
smyslů

• Zahraniční knihovna pro děti s OMJ (i česká kniha)



Děkujeme za možnost zúčastnit se zajímavé zahraniční stáže.
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