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VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM VE ŠPANĚLSKU 
síť škol Vedruna  

 
Je rozdělen do 2 částí: nepovinná a povinná školní docházka  

NEPOVINNÁ  
Jesle „Education infantil „ 

navštěvují ji děti již od 4 měsíců do 3 let 
POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA 

Předškolní vzdělávání ( mateřská školka) „Educatin preeschola“ 
je pro děti od 3 do 6 let 

Základní škola „Education escuela schola“ 
od 6 let do 12 let 

Příprava pro střední školu „Instituto“ 
-12 až 15 let (povinná střední škola) 

Další nepovinné vzdělávání 
-15 let  a výše(učební obor, střední odborná škola a jiné) 



Metody a formy práce s dětmi s OMJ 
Prožitkové učení  

 děti si pomocí smyslů osvojují jazyk zcela přirozeně 

Imersio total  

 absolutní vtažení žáka do vzdělávacího procesu 

Praktické (využití experimentálních učeben)  

zde mohou děti pozorovat různé přírodní jevy a ty pak pojmenovávat  

Spontánní aktivity žáků  

 ostatní spolužáci se zapojují do osvojení jazyka dítěte s OMJ pomáhají mu pojmenovat 
hračky, činnosti a pocity  

Individuální( psychopedagog) 

do třídy dochází odborník který se dětem s OMJ věnuje idividuálně a pomáhá mu osvojit si 
jazyk a tradice 

Sociální kooperace  

 do začlenění  se do společnosti pomáhá nejen škola, ale také psychoped a městský úřad. Ty 
společně vytvoří plán pro celou rodinu nejen pro dítě. Dohlíží na průběh vzdělávání.  

 



Shrnutí  
V této síti škol jsou principy, které vychází z římskokatolické víry. Ještě do 

nedávna byly vedeny jeptiškami. 
Zásady, kterými se tyto školy řídí jsou v celku nezměněny. 

Děti jsou vedeny k toleranci a vzájemné pomoci.   
Děti s OMJ jsou integrování do běžného vzdělávacího proudu  

formou Imersio total - přirozeně. 
V této síti škol je využíván školní psychoped, který je zaměstnancem školy. 

Do inkluzivního procesu je úzce zapojena rodina, škola a místní Úřad. 
Celý proces zaštiťuje městský úřad, který připravuje a realizuje ve spolupráci 

se školou jazykové kurzy, pro děti i dospělé. 
Vytvoří plán pro rodinu k začlenění do místní komunity za pomoci 

koordinátora. 
Vyšší prestiž pedagoga v dané společnosti 

 



Využití v praxi 

 
Význam komplexnosti poskytované péče – práce s rodinnou. 

Větší důraz na kooperaci a vzájemnou toleranci k odlišnostem nejen 
k OMJ. 

Cílené využívání přírodních materiálů nejen k výrobě dětských prací, ale 
také ke spontánní hře. 

Posílení povědomosti o recyklaci a využití druhotných odpadů. 

Význam komplexnosti poskytované péče – práce s rodinnou. 

Větší důraz na kooperaci a vzájemnou toleranci k odlišnostem nejen k 
OMJ. 

 

 




