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OBSAHOVÝ RÁMEC STÁŽE:

Rozvoj pedagogických kompetencí podstatných pro zajištění kvalitního výchovně 

vzdělávacího procesu pro každé dítě včetně dítě s OMJ. 

Zahraniční stáž zahrnovala stínování pedagogických pracovníků v hostitelské škole, 

řízené debaty a konzultace s pedagogickými pracovníky a schůzky s dětmi, žáky, 

studenty a učiteli a dalšími pracovníky ve vzdělávání. Sdílení dobré praxe se 

začleňováním dětí s OMJ, nastavení strategie v této problematice a v praxi. 



Zwolle je hlavním městem provincie Overjiseel. Nachází se 120 km severovýchodně 

od Amsterdamu.



Nizozemský vzdělávací systém



Kindergarten (MŠ) / Daycare

 For children from 0-4 years

 Maternity leave is 4 months

 Since January 1st 2018 official part of daycare

 Not obligatory

 Small groups (max 15 children, 2 pedagogical employees) 

 No teachers

 Focus on play

 Private



Primary school (ZŠ)

 From 4-12 years old

 Since 5 years old obligated

 Schools are free to choose their concept

 Based on religion (60%)

 Montessori / Dalton / Jenaplan / Waldorf (in total about 15%)

 Normal public (30%)

 No need for private schools because of the freedom



Nizozemsko nemá stanoveny 

žádné formální vzdělávací či 

evaluační požadavky pro děti 

v předškolním vzdělávání, tedy 

pro děti do čtyř let věku, 

neexistuje ani žádné předepsané 

kurikulum pro předškolní 

vzdělávání. Pouze poskytovatelé 

tohoto vzdělávání mají povinnost 

formulovat určité zásady, jak 

budou zajišťovat optimální rozvoj 

dítěte. Předškolní vzdělávání je 

zde nepovinné.

MŠ mají vždy majitele –

soukromé, převážně umístěné 

v budově ZŠ



Dětském centru Aquamarijn na Turfmarkt ve Zwolle

nabízí reformované vzdělávání a péči o děti pod jednou 

střechou. Každý den se zde sejde přibližně 330 dětí od 3 

měsíců do 13 let, aby si společně hrály, objevovaly a učily 

se.



Motem této školy je: „Každé dítě je jedinečné a může se 

ukázat takové, jaké je. „Každé dítě má určité vlastnosti 

a ty společně ve škole objevujeme a rozvíjíme.“

Škola používá pro podporu 

pozitivního sociálního klima ve 

třídách – KANJERTRAING. Každé 

zvíře nosí barevnou čepici a chová 

se specifickým způsobem. Děti jsou 

vyzvány, aby se zamyslely nad svým 

chováním a svou rolí ve skupině. 

Tygr (bílá), opice (červená), králík 

(žlutá) a pták (černá)jsou hlavními 

postavami čtených příběhů. Dítě se 

učí rozpoznávat chování zvířete, 

své vlastní i chování ostatních dětí. 

Základní pravidla KANJERTRAINGU: 

věříme si navzájem, pomáháme si 

navzájem, neposmíváme se 

druhému, nikdo si nehraje na šéfa.





Snaha využít veškeré prostory, využívání i prostory chodeb, kde mají děti k 

dispozici relaxační prostory, didaktické pomůcky, stavebnice…. 

Učitel nabízí dětem široko škálu variabilních pomůcek a materiálů – vše 

dětem přístupné, mohou si je samostatně brát a využívat v procesu učení.

Speciální pedagog komunikuje s rodiči dětí s OMJ.

Rodiče se zapojují do vzdělávacích aktivit školy – silné kompetence.



Vstupní 

hala školy 

– velice 

otevřený 

koncept:

zahrnuje 

šatny, 

pódium pro 

společné 

kulturní 

akce, 

kuchyňku -

zázemí pro 

učitele a 

děti, 

relaxační 

koutky, 

otevřené 

kabinety 

pro 

učitele… 







Odpočinek pro nejmenší



Odpočinek pro nejmenší - video



Přeprava nejmenších dětí do školy – vstupní hala



Inspirace ve vybavení tříd   





„Kontejnerová školka“



„Kontejnerová budova MŠ“



„Kontejnerové MŠ“

video



Zahrada 





Třída 4- 6 let





Třída 6- 8 let



Zahrada – video 



. Výborné klima ve všech 

navštívených třídách jsem vnímala 

skrz spokojené děti, vyrovnané 

pedagogy, kteří jsou v rolích 

průvodců v začleňování a vzdělávání 

dětí s OMJ– bez stresu, vše se řeší 

v pohodě, s nadhledem, 

s úsměvem…Všude přítomná 

vstřícná a podporující atmosféra –

nejen mezi učiteli, ale i mezi učiteli a 

rodiči. Velmi bezpečné prostředí pro 

individualizaci a přijetí kulturních 

odlišností dětí s OMJ.

Ve škole není 

zajištěno stravování, 

děti si nosí jídlo 

v krabičkách, 

zázemí pro učitele a 

děti ve společné 

kuchyňce. Děti ani 

učitelé se ve škole 

nepřezouvají.

Minimální kontrola dětí učitelem, zodpovědnost dána 

dítěti. Materiály jsou dětem přístupné, mohou si je 

samostatně brát a využívat v procesu svého učení.

Co mě nejvíce zaujalo:




