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Navštívená MŠ

• Mateřská škola Three Little Lambs – Dublin
• Soukromá mateřská škola založená a financovaná paní Marií 

Pacherovou (Slovensko) v březnu 2014
• Rekonstrukce provedena za pomoci přátel školy
• Nejprve fungující jako „Drop-in“ – něco podobného jako dětský 

koutek, pro imigranty, kteří studovali angličtinu v Intercultural
Centre (v mezinárodním centru) ve stejné budově.

• Po několika měsících se koutek rozšířil a přejmenoval na mateřskou 
školu.

• Práce s dětmi je založena na formě hry, zaměřuje se hlavně na 
multikulturní rozdíly, tradice různých národů a vývoj jazyka hlavně 
pro děti, které nemají angličtinu jako první jazyk a nebo se jazyk 
teprve učí (dvou leté a mladší děti)



Fotogalerie



Uspořádání MŠ

• Jazyky, kterými děti mluví doma: Portugalština, Čeština, Irština, Americká angličtina, 
Slovenština, Ruština (Litva), Chorvatština, Polština, Arabština, kurdština

• Jazyky, kterými mluví učitelky: Polština, slovenština, čeština, angličtina (nikdo neumí irsky), 
Arabština

• Počet dětí na učitelku ve třídách:
• Malá třída = 1 učitelka/6 dětí – děti mezi 1.rokem a 2.lety a 8.měsíci
• Velká třída = 1 učitelka /11 dětí (pouze v hodinách financovaných státem – 9:00-12:00) –

děti staré od 2 let a 8měsíců
• Odpolední družinový program ve velké třídě jedna učitelka na 12 dětí – věk 4-9 let
• Školní inspekce se jmenuje TUSLA 
• Ve třídách mají měsíční plán např. Vesmír… Pak mají týdenní plány, které navazují na zájmy 

dětí.
• Všechny děti mladší dvou let musí spát (před obědem), ostatní děti mají odpočinkový 

program
• V Irsku neexistují státní školky, pouze soukromé a nebo komunitní, které jsou také částečně 

placené
• Počty dětí na třídu: Malá třída max. 10 dětí, velká třída max. 22 dětí



Interiéry a exteriéry školky :



Speciální dotazník pro rodiče

• Pomozte nám lépe poznat vaše dítě:
• S kým žije vaše dítě?
• Vyjmenujte členy rodiny a další kdo hrají důležitou roli v životě vašeho dítěte.
• Jaké zájmy má vaše dítě?
• Co vaše dítě rozesměje?
• Co vaše dítě uklidní v případě, že pláče?
• Má vaše dítě nějakou hračku či předmět z domova, které mu pomohou 

v případě stresu?
• Jsou nějaké speciální věty, slova či fráze které vaše dítě používá které bychom 

měli znát?
• Je něco specifické, čeho se vaše dítě bojí? (kloun, pavouk…)
• Jsou nějaké příležitosti, oslavy, které byste chtěli abychom s vaším dítětem 

oslavovali?
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