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Navštívené školy:
• Název školy: 85th Kindergarten of Athens

• Ředitel: Grigoris Kanellopoulos

• Škola poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 3 do 7 let.

- Škola byla vybrána z důvodu vysokého zastoupení dětí s OMJ na třídě. Učitelka na třídě má několikaleté 
zkušenosti s inkluzí dětí s OMJ, využívá různé netradiční prvky při vzdělávání (dramatizace, propojení 
hudby a pantomimy, využití prvků Street Art), které mají za cíl poskytnout pocit bezpečí dítěti s OMJ v 
průběhu pobytu ve školce a následně ulehčit porozumění a rozvoj jazyka dětí s OMJ.

- Škola je situována v širším centrum města. Ve čtvrti jsou zastoupené různé národnosti. Pestrost 
národností se odráží také ve složení dětí ve školce. Školka je jednotřídní. K dispozici mají pouze jednu 
místnost, kde si děti hrají, učí se, vyrábí a dělají všechny aktivity. Soc. zařízení jsou sdílená se základní 
školou, která je v patře. Ve škole se klade důraz na co nejrychlejší osvojení jazyka prostřednictvím 
dramatizace, pantomimy, využívání odpadového materiálu při tvoření, využívání hudebních prvků a 
rytmizace, práce s gesty a výrazem obličeje. 

- Ve školce se vzdělává celkově 25 dětí, z toho 50% jsou děti s OMJ. Zastoupení národností: Bulharsko, 
Rumunsko, Indie, Makedonie, africké státy, Gruzie, Albánie.  

- Během školního roku je běžná poměrně vysoká fluktuace dětí, Řecko je pro některé rodiny pouze 
přestupní stanice. Cílová destinace je často Německo, Holandsko, Francie. 

- Škola je běžnou státní školou, která poskytuje vzdělávání dle státního kurikula, každý druhý rok se mění 
vzdělávací téma. Dětem s OMJ se zvláštní pozornost ze strany ministerstva nevěnuje, metodické vedení a 
vzdělávání učitelů v oblasti OMJ suplují neziskové organizace zaměřené na práva a vzdělávaní dětí cizinců. 



• Název školy: The 35th Kindergarten of Athens
• Ředitelka: Maria Karagianni
• Škola byla vybrána jako hostitelská z důvodu vysokého zastoupení dětí s OMJ na třídě. Učitelé na třídě mají 

několikaleté zkušenosti s inkluzí dětí s OMJ. Intenzivně pracují na rozvoji jazykových kompetencí a rovněž 
integraci celé rodiny do řecké společnosti. Rodiče jsou ve školce vítáni, společné akce s rodiči jsou přibližně 
jednou za měsíc. Aktivity ve třídě jsou denně zaměřené na poznávání kultur dětí s OMJ.

• Škola je situována v historickém centru Athén, které je spíše chudou čtvrtí. Žijí tady převážně Arabské národy 
a přistěhovalci z asijských zemí bývalého SSSR. Řecké rodiny jsou spíše výjimkou. Současně, sociálně-
ekonomická situace těchto rodin není moc příznivá. Z národností dětí s OMJ, které aktuálně chodí do MŠ jsou 
Etiopie, Moldávie, Irák, Írán, Rusko, Albánie, Indie, Gruzie, Arménie, Rumunsko, Litva, Sýrie.

• Celkově se v Mš vzdělává 25 dětí, školka je jednotřídní. Učitelky na třídě jsou 2. Mají vysokoškolské vzdělání 
prvního stupně. Celoživotní vzdělávání učitelů v Řecku je na dobrovolnosti, učitelky z vlastní inciativy sledují 
stránky různých neziskovek a humanitárních organizací, podobných jako Meta v Čechách. Vzdělávají učitelé v 
oblasti rozvoje komunikace s cizinci, v oblasti kulturních rozdílů a jak s nimi pracovat, v oblasti demokratické 
výchovy.

• Školka má velmi malé prostory, v jedné místnosti je zázemí pro učitelku, hrací koutky, pracovní stoly, 
knihovna, hračky, kreslení. Chybí místo, kde by si děti odpoledne odpočinuly (lehly na lehátko), kde by měly 
místo na zemi pro stavění větších staveb nebo jiných konstrukčních her. Učitelka využívá opravdu každý kout, 
každou zeď na didaktický materiál, piktogramy, názorné pomůcky. Paní učitelka je u rodičů vnímaná jako 
„důležitá a respektována osoba“, rodiče rádi spolupracují, při společných akcích je zastoupení rodičů dětí s 
OMJ hojné. 



Mateřská škola- 85. Athénská MŠ

- Ve školce pracují 
převážně s 
odpadovým 
materiálem

- Ve třídě je několik herních 
koutků, zdi využívají k edukaci.

- Lokalita školky je v širším centru v 
rezidentské části.  



Mateřská škola: 35. 
Athénská MŠ

Určená témata denně prolínají s 
poznáváním jiných zemí (OMJ)

V jedné místnosti je knihovna, 
zázemí pro učitele, kuchyňský 
koutek, dig. technika, herna, 
místo na stolování.  Chybí 
prostor na odpočinek.

-Základem je orientace v čase, 
poznávání prostředí ve kterém 
žijeme.

Vstup do Mš areálu Mš a herní 
dvorek pro 25 dětí. Školka je 
umístěna v centru Athén v 
historické části. 
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