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Základní informace o školství ve Španělsku

Předškolní vzdělávání 
• 1. cyklus - od 4 měsíců života dítěte do 3 let (není součástí základní školy)

• 2. cyklus - od 3 let – do 6 let – nepovinné, bývá součástí základní školy

➢ od 6 do 16 let je povinná školní docházka a dělí se na PRIMÁRNÍ a SEKUNDÁRNÍ

Základní školní vzdělání – základní povinná příprava na další stupně vzdělání

• Primární – 6 -12 let, dělí se do tří cyklů po dvou letech
• Sekundární – 12 -16 let, 2 roky je všeobecné, 2 roky dle výběru a zájmu studentů

Bachillerato – 16-18 let, 
- následný stupeň sekundárního vzdělání, po splnění všech předmětů-titul Bachiller, předpoklad pro studium na 
Vyšší odbor. Škole (věk 18-20 let) nebo na univerzitě

Střední odbor. Škola – 16-18 let, pro studenty, kteří nechtějí studovat na Bachillerato

Univerzita – placená, studium 3-4 roky (titul Grado), poté studium 1-2 roky (titul Máster)



Colegio de educación infantil y primaria Bergamín
- předškolní a základní školní vzdělání - primární

• Škola poskytuje vzdělávání předškolní (3 – 6 let) a primární školní vzdělávání od 6 do 12 let, 
ve škole je speciální třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, výuka začíná v 9 h.

• Spolupráce s rodinami dětí s OMJ – děti jsou podchyceny v SPC, na základě vypracovaného 
posudku je vypracován učební plán, děti se jazyku učí přirozeně během dne při pobytu ve 
škole, využívá se i angličtina, je zde Kurz španělštiny pro rodiče dětí s OMJ

• Děti s OMJ zařazeny do běžných tříd, podle potřeby je k dispozici speciální pedagog, 
psycholog a asistent, úzká spolupráce s rodinami dětí a s SPC



Colégio Público de Educación Infantil y Primaria
Ramón Simonet

• Škola poskytuje vzdělávání předškolní (od 3 do 6 let), třídy jsou homogenní a základní 
vzdělávání primární, tedy od 6 do 12 let ve třech cyklech po dvou letech

• děti s OMJ jsou zařazeny do běžných tříd, podle potřeby je k dispozici 2x týdně externista, 
který se dětem s OMJ věnuje dle edukač. plánu , úzká spolupráce s rodinami dětí a s SPC

• vše je založeno na individualizaci potřeb dětí (i s OMJ), převládají metody názorné a 
praktické, děti od 3-4 let se seznamují s písmeny a číslicemi, od 4-5 let sedí při výuce v 
lavicích, učitel využívá interaktivní tabule, tablety



Přínos stáže a využití v praxi

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

• Význam komplexní poskytované péče – úzká spolupráce s rodinou, se 
školou, s SPC, s městskými úřady 

• Citlivé začleňování dětí s OMJ s respektem k původní kultuře a 
tradicím, zařazení tradičních oslav a vhodně zaměřených projektů

• Využívání prožitkového učení – přirozené osvojování jazyka pomocí 
smyslů, mimoškolní oslavy- např. Den Andalusie (typické snídaně)

• Obsáhlá zahraniční knihovna, vhodné i pro děti s OMJ



Děkujeme za možnost zúčastnit se zajímavé zahraniční stáže.

Malaga, Španělsko


