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Chorvatské školství

• Vzdělávání v Chorvatsku má dlouhou historii, první univerzita byla založena v roce 1396

• Povinné vzdělávání je od 6 do 14 let

• Školní rok začíná první zářijové pondělí a končí okolo 22. června

• Předškolní vzdělávání v raném dětství je organizováno v mateřských školách, které nejsou povinné. Existují tři fáze:  1. od 6 měsíců do 
jednoho roku, 2. od jednoho roku do tří let, 3. od tří let do nástupu dítěte do základní školy. I když tyto tři fáze nejsou povinné, každé 
dítě musí chodit do mateřské školy rok před nástupem do základní školy

• Rodiče za předškolní vzdělávání platí (kromě posledního roku před nástupem do ZŠ), připlatí si za speciální programy (sportovní,
hudební, angličtinu..)

• Školka realizuje předškolní program pro děti v roce před nástupem do ZŠ. Program probíhá od 1. října do 31. května a na konci
programu dostávají všechny děti osvědčení o absolvování, která jsou nezbytná pro zápis do ZŠ.

• Ve školkách mají děti celodenní stravu

• V Chorvatsku neexistují Střední pedagogické školy, učitelé musejí studovat na vysokých školách

• Ve třídách vyučují – paní vychovatelky, které studují tříleté studium  ukončené Bakalářem

• Učitelé, kteří mají pětileté studium jsou mentoři vychovatelů, ve školce byly dvě paní učitelky

• Děti oslovují vyučující „TETO“

• Součástí  mateřské školy jsou také služby zdravotníka, psychologa a logopeda 



DV  Marjan  - Koralj

• 3 třídy jeslí, 7 tříd mateřské školy

• Provoz od 6.30 – 21.00

• dvě třídy speciální program: angličtina a 
Montessori

• Mateřská škola má od roku 2007 v budově pro 
děti svou knihovnu 

• Třída je rozdělena do několika tématických
koutků (výtvarný, hudební, čtecí…)

• Ve třídě jsou dvě paní vychovatelky, které se 
střídají

• Ve školce byly děti s OMJ, nejčastěji pocházely 
ze sousedních států  



DV Marjan – Veseli dani

• Dvě třídy

• Provoz od 6.30 – 16-30

• Vzdělávání je zaměřeno na kulturní dědictví 
regionu a přírodu

• Třída je rozdělena do center inspirovaná 
vzdělávacím programem Step by Step (Začít 
spolu)

• Centra se během roku obměňují 

• Mateřská škola podporuje spolupráci rodičů  -
workshopy, projekty…

• Ve třídě jsou dvě  paní vychovatelky

• Dvě děti s OMJ 



Metody práce s OMJ

• Obrazový materiál

• Piktogramy

• Neverbální projevy, gesta, mimika

• Komunikační kartičky

• Námětové hry

• Práce ve skupinách

• Individuální přístup

• Využití pohybových her – spojení slova a 
pohybu

• Důraz je kladen na přirozenou a nenásilnou 
formu při osvojování jazyka

• Spolupráce s rodiči



Přínosy pro nás

• Seznámení se se vzdělávacím systémem v 
Chorvatsku

• Možnost vidět, jak se pracuje s dětmi s OMJ v 
jiné zemi

• Spousty obrazového materiálu - většinu 
pomůcek si vyrábí  paní vychovatelka sama

• Práce s dětmi ve třídách Montessori a Začít 
spolu 

• Individuální přístup

• V Chorvatsku se s dětmi pracuje ve školkách 
podobně jako u nás

• Děti s OMJ jsou začleněné běžně ve třídách, 
kde je kladen důraz na přirozenou a 
nenásilnou formu při osvojování jazyka. 



Děkujeme za pozornost
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