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Navštívené školy:
• Název školy: Dječji vrtić Potočnica 1
• Ředitelka: Ani Mrnjavac
• Škola poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 3 do 7 let.

• Škola je umístěna v rezidentské části Splitu, kde žijí také menšiny. Zařízení je umístěno v přízemí bytového 
komplexu, není moc prostorné. V mateřské škole se vzdělávají děti od 3-6 let, škola má 2 třídy, počet dětí je 2x22, 
složení tříd je heterogenní. 

• Ve třídách se vzdělávají děti s OMJ. V 1. třídě jsou 3 děti z Albánie, Makedonie a Bosny. Ve 2. třídě jsou 2 děti ze 
Srbska.

• Ve třídě vyučují učitelé také základy angličtiny. Komunikují s dětmi v angličtině, ale ve větší míře v chorvatštině. Na 
třídách jsou učitelé, kteří mají odpovídající vzdělání – vysokoškolské prvního a druhého stupně. Také se pravidelně 
vzdělávají v oblastech rozvoje dětí s OMJ a běžných dětí, v oblasti spolupráce s rodiči, v oblasti rozvoje 
komunikačních dovedností. 

• Škola se zapojuje do různých městských projektů, do Erazmus +-, do Unicef projektů.

• Vybavení školy je pestré, učitelky si vyrábí pomůcky svépomocí. Třída je organizovaná do zájmových koutků, které 
se mění dle tematického plánu. Dekorace a hračky jsou uložené ve výšce, do které děti samostatně dosáhnou. U
dětských výtvorů učitelky zaznamenávají poznámky k procesu tvorby dětí s jejich reflexí k výtvoru. Vše se záměrem 
seznámit rodiče s pokroky jejich dítěte. U dětí s OMJ si ve třídě vedou rozšířené záznamy. 



• Název školy: Dječji vrtić Koralj

• Ředitelka: Ani Mrnjavac

• Škola Korali je běžná státní školka na sídlišti v širším centru. V této lokalitě žije běžná střední vrstva, převážně 
Chorvati, ale také cizinci z Bosny, Ruska a pár Vietnamských rodin.

• Školka má 4 třídy, vzdělávají se tam děti z Bosny, jedno dítě z Ukrajiny a jedno z Ruska. Dále mají jednu třídu, 
kde učitelé využívají Montessori přístup a jednu třídu, kde je rozšířená výuka anglického jazyka.

• Třídy jsou heterogenní, učitelé mají požadované vzdělání předškolní výchova, odborný dozor poskytuje 
pedagog. Dále je ve školce k dispozici logoped, speciální pedagog a psycholog, který pomáhá učitelům při 
práci s dětmi a také s dětmi s OMJ. Dále poskytuje rodičům zpětnou vazbu v případě nutnosti speciálního 
přístupu k dítěti. Poskytuje konzultace také rodičům dětí s OMJ. Škola se snaží pomáhat rodičům dětí s OMJ 
při zabezpečení tlumočníka, je to nad rámec standardů.

• Třídy jsou útulné, děti jsou klidné, motivované ke spolupráci. Přistup učitelů k dětem s OMJ je citlivý a 
současně profesionální. 



Mateřská škola- Potočnica
- Obrázkový slovník 

pro děti s OMJ

- Hra s tvary a zapisování reflexe 
dětí s OMJ, zpětná vazba pro 
rodiče- Herní koutek- pravěký člověk, rozmanité 

senzorické podněty, pro děti s OMJ 
příležitost rozvoje bez nutnosti poznat jazyk



Mateřská škola 
Koralij

Diskuze s ředitelkou – práce s dětmi s 
OMJ

Pozorování práce učitele 
na třídě s dětmi s OMJ

-využívání dramatizace pro rozvoj 
komunikačních dovedností dětí s 
OMJ

Upevňování poznatků pomocí 
didaktické pomůcky- Kde žijí 
zvířata.
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