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Navštívené školy:

• Ecole maternelle et élémentaire Fourtanier
• Škola se nachází v okrajové části Toulouse

• Běžná státní škola, je možno integrovat dítě s lehkým postižením, 24 dětí na třídě, děti s OMJ běžně integrované, učí je 
francouzsky

• Mateřskou školu navštěvuje 130 dětí (přibližně), 40% dětí s OMJ (Německo, arabské země, Rusko, Polsko, Španělsko, 
Portugalsko, Srí lanka, Maroko, Tibet)

• Ecole maternelle Polygone
Škola Ecole bilingue francais Polygone je státní školou v centru Toulouse. 

Zahrnuje mateřskou a základní školu a je určena pro děti od 3 do 10 let. 

Kromě výuky ve francouzštině jsou zde třídy, kde se vyučuje okcitánsky k podpoře bilingvismu u dětí. 

Mateřskou školu navštěvuje 139 dětí. Zhruba 30% jsou děti s OMJ. Třídy jsou homogenní a dle věku dětí rozděleny na tři 
stupně. Zastoupení států a národností: Německo, arabské země, Španělsko, Polsko



Ecole maternelle et 
élémentaire Fourtanier 

• práce s dětmi OMJ:

- pravidelná logopedická péče individuální formou, 

- individuální přístup učitele k dětem s OMJ během školního 
dne

• Individuální práce učitele- práce s obrázky, nacvičování  
výslovnosti, souběh rozvoje jazyka- „řekni mi jak se slovo 
říká ve tvém jazyku a já ti to řeknu ve francouzštině“

• Pomůcky: označení, ve kterém koutku si budou hrát, použití 
piktogramů, zapojování interaktivní tabule k vysvětlení a 
porozumění

• Ve třídě je cca 24 dětí, 1 učitel a 1 asistent  

• Asistenti- bez pedagog. vzdělání nebo studenti



Ecole maternelle Polygone

• Prostor školky uspořádán tak, aby byla maximálně 
podpořena samostatnost dětí a rozvoj 
sebeobsluhy- 3 třídy na jedné chodbě a společná 
ložnice, vzájemně se navštěvují 

• Škola nedisponuje speciálním hromadným 
podpůrným programem pro děti s OMJ- využívají 
intenzivně didaktické pomůcky typu – kartičky, 
odznaky, medaile, obrázky, tematicky odlišené 
koutky a individuální přístup k dětem s OMJ

• Pravidelné návštěvy logopeda ve třídách

• V nejstarší předškolní třídě se učí písmena tiskací a 
snaží se z nich tvořit jednoduchá slova, učitel 
pracuje individuálně s cizincem

• Vedení k úctě a respektu bez rozdílů barvy pleti a 
národnosti

• Na třídě max. 26 dětí, 1 učitel a 1 asistent



Děkujeme za podporu:


