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Navštívené školy:
• Název školy: Kinderopvang Breed
• Ředitel: Marloes van der Poot
• Škola poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 0 měsíců do 14 let
• Cílem bylo získat inspiraci pro efektivní metody vzdělávání dětí s OMJ se zaměřením na komunikační 

kompetence dětí s OMJ, rozvoj sociálních kompetencí dětí s OMJ s ohledem na úspěšné začlenění do 
nizozemské společnosti.

• Škola byla vybrána na základě komplexních a dlouholetých zkušeností s prací s dětmi s OMJ na úrovni 
edukace a sociální integrace současně. Poskytují vzdělávání předškolních dětí a odpolední zájmové aktivity, 
specializují se na řešení problematických situací spojených s přistěhováním celé rodiny dítěte s OMJ, které 
jsou převážně nízkopříjmové.

• Škola je v lokalitě, kde žije velké množství cizinců. Jen v ulici, kde je situována škola žije 50 různých 
národností. Děti jsou často z rodin, kde je kombinace národnosti, tudíž holandština je třetí jazyk, se 
kterým se setkávají. Kromě vzdělávání poskytuje služby volnočasových aktivit odpoledne za 
minimální poplatek, jesle pro děti od 0-2 let. V Nizozemsku je takových komplexních zařízení málo.  
K dětem s OMJ se přistupuje velmi spontánně s ohledem na rozvoj komunikačních dovedností. 
Učitel se je snaží zcela zaintegrovat do aktivit a dění třídy. 

• Ve škole se vzdělává cca 40 dětí s OMJ předškolního věku, z toho 60% dětí jsou OMJ. Zastoupené 
jsou děti ze Sýrie, Turecka, Balkánu, Ukrajiny, Rumunska atd. Zásadní je míra jazykové bariéry, 
kterou se ve škole snaží každým dnem minimalizovat. 



• Název školy: Ridder Jorisschool

• Ředitelka: Miriam Thuisman

Školu jsme si vybrali z důvodu zastoupení dětí s OMJ, které jsou přirozeně začleněny do vzdělávacího procesu. Dětí v 
předškolních třídách, které jsou OMJ, je na třídě pouze 20 %. Navzdory malému procentu se s dětmi pracuje 
intenzivně.

Škola Jorisschool je spojená předškolní a školní vzdělávací instituce pro děti od 2-4 let (předškoláci) a 4-10 let (školáci). 
Na třídách je 25 dětí. V předškolní třídě jsou děti ze Sýrie, kde je znát jazyková  bariéra ve velké míře. Dále děti ze 
smíšených rodin (Itálie, Španělsko, Česko, Německo, Turecko), kde je nizozemština jazykem, který dětí slyší od 
prarodičů nebo od jednoho rodiče. 

Škola je primárně nastavená na waldorfský přístup. Učitelé mají velmi trpělivý přístup k dětem s OMJ a běžným 
dětem, vzdělávací témata jsou nastavená tak, aby rozvíjela kromě výkonové složky vědomostí také osobnostní a 
sociální kompetence – rozvoj empatie, spolupráce, lidskosti, respektu k sobě navzájem, co jsou také základní 
předpoklady pro zvládnutí inkluze.

Rodiče dětí s OMJ a běžných dětí mají ve škole k dispozici učitele pro osobní konzultace po předchozí domluvě, rodiče 
mohou děti s OMJ doprovodit až do třídy.

V průběhu vzdělávacích aktivit učitelé zapojují různé druhy podpory pro děti s OMJ – prezentace postupu práce, 
individuální vysvětlení, orientace v režimu dne pomocí kartiček, hodně názorných ukázek, pomůcek, dramatizace. 

Práce učitele s hlasem, mimikou, gesty, přístup učitele k dětem s OMJ je velmi lidský a povzbuzující. 

Škola se nachází v klidné lokalitě rodinných domků, k dispozici mají rozsáhlé hřiště, hrací prvky přírodního charakteru, 
hračky rozvíjející motoriku dítěte s OMJ. 



Škola: Kinderopvang Breed

Informační karty pro děti s OMJ-
oznamují tím učitelům jakou 
aktivitu se děti chystají dělat.

Třída připravená pro děti a děti s 
OMJ Komunikační karty na stojánku 

pro osvojování jazyka



Mateřská škola: Ridder Jorisschool

Třída vyfocená v době skupinových aktivit

Školní zahrada, děti si můžou 
hrát s vodou, blátem, listím, 
klacíky 

Na chodbách jsou výrobky dětí s OMJ



Děkujeme za podporu:


