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VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM
• Vzdělávací systém zahrnuje předškolní, základní,
sekundární, postsekundární neterciární a terciární vzdělávání.
• Vzdělání je děleno na základní a vysokoškolské,

přičemž základní škola je současně se střední a specializace se volí až na vysoké škole.
• V autonomním regionu Madeira je Regionální školský úřad (Secretaria Regional de Educação).
• Základní vzdělávání je všeobecné, povinné a bezplatné a trvá devět let, od 6 do 15 let věku.

• Školné v mateřských školách se odvozuje dle daňového přiznání rodiny.
• Od roku 1985 je portugalský vzdělávací systém uspořádán do pěti úrovní podle Mezinárodní
stanov

Centro Infantil/ Escola Maria Eugénia de Canavial –
Lactário
•
•

•
•

•
•

Historie školy
Zakladatelka- paní Maria Eugénia de Canavial
Maria Eugénia měla velkou víru, která ji přivedla k založení instituce na pomoc potřebným
rodinám. V roce 1908 založila ústav s názvem Pomoc slabým dětem, jehož cílem bylo pomáhat
podvyživeným a nemocným dětem mlékem a léky; projasnění a ochrana pro matky, čímž vzniká
LACTÁRIO.
Tato instituce byla dlouhou dobu jedinou na Madeiře, která se věnovala malým dětem.
Děti a matky zůstávaly v institutu od osmi do sedmi hodin a zabývaly se vzdělávacími aktivitami,
vhodnými pro různé věkové kategorie . Bylo nezbytně nutné, aby stálý a specializovaný personál
zůstal ve službách tří valenci: Mateřská školka, Základní škola, Workshopy (šití, vyšívání, tkaní...).
21. ledna 1945 umírá zakladatelka D. Maria Eugénia de Canavial. V roce 1976 byly stanovy
revidovány a na počest své zakladatelky bylo přejmenováno na Centro Infantil Maria Eugénia de
Canavial.
V roce 1984 bylo obnoveno zázemí mateřské školy, malé a nevyhovující současným požadavkům, a
plánována větší budova pro provoz jeslí a školky. Budovu tak bylo možné 10. září 1992 slavnostně
otevřít.

Současnost
• V současné době instituce spolupracuje s MŠ a školou 1. cyklu základního vzdělávání. Mateřská
škola přijímá cca 200 dětí od 4 měsíců do 5 let. Trvalým zájmem různých směrů je přispívat k
integrálnímu rozvoji dětí a naplňovat tak přání svého zakladatele.
• Momentálně je zde katolická škola s provozem od 8 do 18:30 hodin.
• Je zde první stupeň základní školy, mateřská škola a jesle. Ve třídách je maximálně 25 dětí.
• ZŠ - 8 tříd, MŠ - 6 tříd, jesle - 4 třídy
• Ve třídách je 1 paní učitelka a 2 paní asistentky. Paní učitelka má vysokoškolské vzdělání a
asistentka asistenční kurz. Učitelky ve školním roce musí absolvovat 5 dní vzdělávací semináře.
• Škola má roční vzdělávací plán, který je dále po dohodě mezi pedagogy rozpracováván na plány
měsíční dle tříd a věkových kategoriích. Diagnostika dětí se dělá každé 3 měsíce

• V rámci vzdělávání dochází do škol speciální učitelé na muziku, tělocvik a angličtinu, která je od 3
let.
• V této škole mají celkem 10 cizinců- Venezuela, Francie, Rusko.
• Město pořádá zdarma edukativní programy zdarma pro cizince.

• Program dne: 8 – 9,30 hodin scházení dětí
9 -10 hodin 1.svačina
11,30 -13 hodin oběd-následuje 1,5h odpočinek

15,30 odpolední svačina
dopoledne a odpoledne chodí děti ven na 45 minut

Jardim Escola João de Deus Funchal
• Mateřská škola je centru hlavního města Funchal, je součástí asociace de Jardins – Escolas João de
Deus se sídlem v Lisabonu. Joao de Deus školy mají oficiálně 54 škol po celém Portugalsku. Je
první mateřskou školou João de Deus, která funguje v autonomní oblasti Madeira, která pracuje
podle této metody.
• Cílem vzdělávání je poskytnout dětem podněty z prostředí a modely, které budou sloužit k
utváření jejich chování, pochopení okolního světa, utváření hodnost a postojů, umět respektovat
sebe i ostatní, kladou důraz na pojmy: přátelství, tolerance, zodpovědnost atd.
• Součástí školy je rozsáhlá upravená zahrada, která byla slavnostně otevřena v říjnu 2003. Škola
disponuje dvěma budovami, kde jsou spravovány jesle a předškolní zařízení. Venkovní prostor
slouží k rannímu scházení dětí a pobytu venku. Je z části zakrytý, proto ho lze využívat celoročně i
v chladných a deštivých dnech.
• Provoz školy: 8: 00 - 18:30 hodin
• Mateřská škola je rozdělena do 10 tříd podle věku

• Jsou zde 2 třídy pro děti do 24 měsíců. V těchto třídách zpravidla pracuje vždy jedna učitelka,
která musí mít bakalářské studium této metody a dvě asistentky, které absolvovaly 3 letý kurz
metody.
Ve škole jsou další dvě třídy pro věkové kategorie 3 - 4 roky, 4 – 5 let a 5 - 6 let. V těchto třídách
pracují dva pedagogové a jeden asistent.

• Pracovní doba pedagogů je 35 hodin týdně.
Je rozdělena na přímou a nepřímou práci.
• Škola má vlastní jídelnu
• Ve škole jsou integrovány 2 děti s potřebou podpůrných opatření
• a děti s OMJ.

Jardim Escola João de Deus Funchal

Metody a formy práce s dětmi s OMJ
• Obrazový harmonogram denních činností pro děti s OMJ
• Využívání piktogramů
• Vizualizace, názornost, opakování
• Seznamování se zeměmi, odkud děti pocházejí – jazyk, příroda, zvyky

• Jazyková podpora při každodenních činnostech
• Využití široké škály pomůcek a obrazového materiálu

Využití poznatků ze stáže
• Obrázkový denní harmonogram pro děti s OMJ
• Zájem o kulturní zvyklosti dítěte s OMJ
• Využití široké škály pomůcek
• Zapojení žáků s OMJ ve větší míře do dění ve třídě

• Jazyková podpora v každodenních činnostech
• Piktogramy a vizualizace

DĚKUJEME ZA POZORNOST
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