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• Vzdělávání je rozděleno mezi soukromé a veřejné školy. 
Soukromé školy mají pověst vyšší kvality. Veřejné školy 
jsou bezplatné, vyučují v portugalštině a jsou přístupné 
občanům i cizincům; soukromé školy v Portugalsku, 
včetně mezinárodních škol, vyučují v řadě jazyků a účtují 
poplatky. 

•  V posledním desetiletí výrazně vzrostl počet 
přistěhovalců, z nichž mnozí nemají portugalštinu jako 
mateřský jazyk. Jde o vývoj, který představuje novou 
výzvu pro vzdělávací systém. 

• V posledních dvou desetiletích došlo ke značnému 
pokroku v inkluzi studentů se speciálními potřebami do 
běžného vzdělávání.  

• Hlavní směry činnosti týkající se kurikula, vzdělávacích 
programů, celostátních zkoušek, náboru a rozmístění 
učitelů a rozdělení rozpočtu centrálně definuje 
Ministerstvo školství a vědy. 

Předškolní vzdělávání (3-5 let) 
Základní vzdělávání (6 – 14 let) – 3 cykly 
(1-4 ročník, 5-6 ročník, 7-9 ročník) 
Středoškolské vzdělávání (15-17 let)

Školský systém v Portugalsku 



Escola E.B.1 da Ilha do Ancão



•Škola EB1 da Ilha do Ancão se nachází na Praia de Faro a většina 
studentů pochází z rodin, které pracují v činnostech souvisejících s 
mořem.  

•Výuka probíhá v malém kolektivu, jedna třída se 13 žáky ve věku 9-10 
let – učivo na úrovni 4. třídy. 

•Vyučuje se v portugalštině a žáci mají také hodiny angličtiny. 

•80 % žáků mluví plynule portugalsky, v případě potřeby inkluze pro 
přistěhovalce je k dispozi výuka portugalštiny pro cizince (OMJ - žáci s 
odlišným mateřským jazykem).  

•Školu navštěvují dva žáci pocházející z jiných zemí – Ukrajiny a Brazílie. 

•Výuka probíhá v blocích od 8: 30 do 15: 30, pomůcky jsou hrazeny 
státem. 

•Metody výuky: skupinová práce, speciální výuka portugalštiny pro 
žáky s OMJ, písně v rodném jazyce, kurzy surfování, výuka na pláži, 
individuální přístup vzhledem k malému kolektivu. 



Angličtina již pro děti od 3 let (1x týdně) 
Na ZŠ angličtina 3x týdně 
Ve škole mají kromě Portugalců také děti z : Ruska, Rumunska, Ukrajiny, Španělska a Irska. Všechny 
tyto děti přišly do školy již v raném věku.

Škola byla založena 1985 (první škola Joao de Deus 1911 v Coimbra) 
Celkem 169 studentů (3 – 9 let), 11 učitelů + 3 asistenti + 1 animátor + 1 admin.pracovník + 1 kuchařka + 9 pomocných sil 
(uklízení aj.) 
1 třída = max 26 dětí, ve školce 1 třída = 1 učitelka + 1 asistent, na ZŠ 1 třída = 1 učitelka 
Externí učitelé na předměty: umění, dramatický kroužek, hudební výchova, tělocvik, osobnostní rozvoj, angličtina, 
zahradnictví, IT

Základní polosoukromá škola Joao de Deus 



Využití poznatků pro práci s žáky s OMJ 

• práce ve skupinách – podpora inkluze žáků s OMJ mezi žáky s rodným jazykem (skupinová práce poskytuje 
příležitost i potřebu ptát se) 

• speciální dodatková výuka jazyka pro cizince – ESL support 
• účast asistenta ve výuce -  individuální přístup 
• projektové dny/zážitkové dny  - podpora kontaktu s jazykem zábavnou/přirozenou formou 
• vlastní slovník s významy obtížných portugalských (českých, anglických) slov  
• flash cards, obrazové materiály ve třídě (vizualizace napomáhá k rychlejšímu osvojení si cizího jazyka) - výukové 

postery, plakáty 
• grafická vizulizace probíraného učiva a sluchová podpora porozumění obsahu  - čtení společně s asistentem, 

názorné tabulky, přehledy s obrázky a klíčovými slovy,  
• upravené či speciální pracovní listy  respektující úroveň znalostí žáka s OMJ  
• myšlenkové mapy  
• posazení žáka s OMJ v předních lavicích 
• individuální domácí úkoly zadávané na oslabené oblasti a k posílení potřebných kompetencí 





DĚKUJEME ZA POZORNOST!
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