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Navštívené školy:
• Název školy: Colégio Bernardette Romeira

• Ředitel: Cláudia Luz

• Škola poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 5 měsíců do 15 let.

- Škola byla vybrána z důvodu vysokého zastoupení dětí s OMJ na třídě. Učitelka na třídě má 
několikaleté zkušenosti s inkluzí dětí s OMJ. Promyšleně, ale pro děti spontánním způsobem zařazuje 
metody učení jazyků do všech aktivit.

- Škola je soukromá, má velmi dobrou reputaci a také vysoké školné. Škola je perfektně materiálně 
vybavená, má dobré prostorové zázemí – hřiště, odpočinková zóna, zahrada, jídelna, tělocvična, 
knihovna. Prostory jsou aktivně využívané ke komunikaci s rodiči, na prezentaci úspěchů dětí, k
informování návštěv o poslání školy. Byl cítit multikulturní nádech ve škole, např. vícejazyčné nadpisy, 
oznámení apod.

-Jsou zastoupené tyto národnosti: Japonsko, Čína, Francie, Německo, Česko, Holandsko, Ukrajina, 
USA, JAR

-Vzdělávání dětí s OMJ je naprosto běžnou záležitostí, pracují s dětmi skupinově, pomocí obrázkové 
podpory, avšak za nejdůležitější prvek osvojování jazyka u dětí s OMJ je považována práce s 
kolektivem dětí. Učitelé v zásadě pracuji s klimatem třídy: vyjadřováním emocí, pozitivní podpora 
společných aktivit, organizování závodů, setkání, kde můžou přijít celé rodiny.  



• Název školy: Jardim-Escola Joao de Deus Faro

• Ředitelka: Maria Joao Gomes

• Jardin Escola je polosoukromá mateřská a základní škola (I., II., III. stupeň) ve Faru. Patří do sítě jedné z 55 
škol po celém Portugalsku, které založil Jao de Deus. Celkově se ve škole vzdělává cca 160 dětí, z toho 40 % 
jsou cizinci. Rodiče se částečně podílí na výdajích školy (školné) v MŠ ve výši 150 eur. Oproti jiným školám je 
výška školného nízká, a proto najdeme ve škole děti z různých socio-ekonomických vrstev, což má zásadní 
integrační charakter. 

• Ve škole se vzdělávají děti s OMJ následujících národností: Belgie, Česko, Ukrajina, Rusko, Bulharsko, 
Rumunsko, Brazílie, Německo, Angola, Španělsko.

• Klima školy bylo velmi příjemné, děti jsou ukázněné, učitel a asistent mají velký respekt u dětí a rodičů. 
Rodiče dětí běžných a s OMJ si uvědomují důležitost vzdělání. Učitelé a ředitelka školy také v diskuzi říkají, že 
spolupráce s rodiči je nadstandardní. Škola má dobrou reputaci, v hodnoceních (celostátních) dosahuje 
dobrých výsledků a v porovnání s ostatními školami s obdobnými výsledky není velmi drahá, proto nemá 
nouzi o studenty.



Colégio Bernardette Romeira

Cvičení je součástí denní rutiny.
Vše je důkladně zorganizované, děti s OMJ 
mají možnost si vybírat hry dle přání.



Mateřská škola: Jardim-Escola Joao de Deus Faro

Místnost na cvičení, kterou současně 
využívají k prezentaci výrobků dětí -Děti běžné a s OMJ vedou 

intenzivně k přípravě do školy. 
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