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Obsah prezentace 

 



• Třetí největší město ve Švédsku 

• Roste nejrychleji ze všech měst (cca 4000 nových lidí ročně) 

• Polovina obyvatel je mladší 35 let 

• Obyvatelé pocházejí ze 183 různých zemí 

• 38 % lidé cizího původu včetně muslimské komunity 

• Nejpříznivější podmínky pro život cizinců 

• Největší menšiny – Sýrie, Dánsko, Polsko, Afganistán, Libanon, Irán 

• Město vzdělání, umění a kultury 

MALMÖ – město pro cizince 



• Vzdělání má zajišťovat a dodržovat lidská práva a základní demokratické hodnoty 

• Pilíře - 4K: kreativita, komunikace, kritické myšlení, spolupráce 

• Rovná práva a příležitosti všech dětí bez ohledu na pohlaví, národnost či vyznání 

• Bojovat proti genderovým vzorcům, které omezují vývoj, výběr a učení dětí. Stejné podmínky a 
příležitosti bez ohledu na pohlaví. 

• Dát dětem čas, prostor a klid, aby mohly vymýšlet hry, experimenty a získávat zkušenosti. 

• Důraz na rozvoj komunikace, vzhledem k současné společnosti charakterizované    vysokým 
tokem informací a neustálými změnami 

• Ve vzdělávání viditelné různé kultury 

• Rozvíjet odpovídající digitální dovednosti  

• Vycházejí z filozofie Reggio Emilia http://www.reggioemilia.cz/cs/principy.php  

 

 

Kurikulum předškolního vzdělávání 
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Pedagogický pracovník v předškolním vzdělávání  



Státní školka - Tato školka se nachází uprostřed centra Malmö. Mateřská škola je 

umístěna na střeše o patro výše, chráněná před provozem. Nachází se ve dvou různých 

domech, v přízemí výškové budovy a přes dvůr ve vlastní budově. Je v docházkové 

vzdálenosti do několika parků, knihoven a hřišť. 

 

Navštívené školky - Triangelns förskola  

 



Tato školka se nachází v jednom z nejstarších kulturních domů v Malmö. 

 

Navštívené školky - St Gertruds förskola  

 



Státní školka - mateřská škola se 4 odděleními. Areál školky se nachází v bývalé 

truhlářské a šicí dílně, která byla přestavěna a upravena pro MŠ. Prostory mají stále 

nádech prostředí bývalé dílny se světlem ve stropě a zajímavým a odlišným vybavením, 

které poskytuje skvělé příležitosti k učení a rozvoji dětí. 

 

 

Navštívené školky - Gullängen 

 



Vzdělávací centrum v přírodě - Venkovní aktivity jsou primárně zaměřeny na mateřské 

školy ve městě Malmö, které postrádají blízkost větších zelených ploch. 

Zahrada je obklopena krásnými poli a pastvinami a je rozdělena do různých vzrušujících 

zákoutí, které zvou k prozkoumávání a objevování jevů v přírodě. Velká zahrada plná 

keřů a stromů, květinovými záhony a pěstebními truhlíky. Slouží jako kreativní místo jak 

pro pedagogy, tak pro děti. Uplatňuje se zde pedagogika volného času.  

Školí se zde pedagogové jak nemyslet  AUTOCENTRICKY ale  BIOCENTRICKY.   

 

Navštívené školky - Bokträdgården 



Navštívené školky – Bokträdgården  



• 83 % dětí chodí do MŠ 

• Město má 199 obecných školek cca 16 000 dětí ve věku 1-5 let. 

• Většina dětí navštěvuje tyto školky, soukromé jen minimálně 

• Otevřeny od 6. 15 hod do 18.00 hod 

• Pokud počasí dovolí jsou do 7. 30 na školní zahradě, 8.00 hod snídaně, 9 – 15.00 na 
stanovištích (v průběhu této doby je čas na oběd a odpočinek). Následně do 18.00 hod, 
pokud, počasí dovolí, na zahradě. 

• Děti jsou rozděleny do skupin 1 – 3 roky, 4 – 5 a předškoláci chodí do nultého ročníku, 
který je organizován již na ZŠ 

• Na 5 dětí jeden dospělý, na skupinu dětí je vždy jeden vystudovaný pedagog a ostatní 
osoby jsou asistenti 

Postřehy ze stáže 



• Ve školce je uveřejněna myšlenková mapa ročního projektu  

• Fotky pro děti z aktivit po celé školce – nutí je to komunikovat 

• Každý pátek opakují pomocí fotek z celého týdne 

• Komunikační jazyk švédština s využitím znakované řeč  

• Jiné jazyky se v MŠ neučí 

• Odpolední kroužky nemají a hračky také ne 

• Pedagogové  i asistenti mají povinnou 0, 30 min pauzu/den – v relaxační místnosti. 
Pracují 8, 5 hodiny denně. Z toho 1 hodina na přípravu.  

• Pedagog sestavuje vzdělávací plán na celý týden a jednou týdně 1, 5 hod společně 
s ostatními pedagogy konzultuje se speciálním pedagogem celé MŠ 

Obecné poznatky ze stáže 



• Úplata za vzdělání se pohybuje kolem 1800,- SEK/ měsíc. Nad 3 roky levnější. Nultý 
ročník zdarma.  

• Strava – zajištěna v MŠ – vzhledem k četným dietám, alergiím, různým stravovacím 
návykům, rozdílné kultuře či vyznání k zajištění rovným právům a tolerance, mají děti k 
dispozici veškerou stravu odděleně. Sami si jídlo nabírají. Asistenti dohlíží. Stravování je 
součástí výuky. 

• V den narozenin se vyvěšuje švédská vlajka 

• Vedou elektronická portfolia 

• Cizinci, kteří chtějí pracovat ve školství musí nejdříve absolvovat kurz švédštiny. Město 
kurzy hradí.  

• Výhoda množství cizinců na pozici asistentů v MŠ  je, že mluví jazykem příchozích dětí 

Obecné poznatky ze stáže 



• Zakotveno v kurikulum – rovný přístup ke vzdělání 

• Využívané metody: znakovaná řeč a komunikační kartičky,  

• Žádné jazykové kurzy švédštiny pro děti v MŠ 

• Žádní dvojjazyční asistenti 

• Zdá se, že není podpora, ale v kontextu celé třídy, kde v jedné třídě bylo 10 různě 
hovořících dětí, 4 s logopedickými problémy a někteří ještě neuměli mluvit, se 
znakovaná řeč a komunikační kartičky jeví jako vynikající prostředek pro komunikaci 
se všemi 

• Mají mnohaletou zkušenost – ve třídách aplikovaná inkluze 

Přístup k dětem s OMJ 



• Podpora dětí z OMJ a dětí se spec. vzdělávacími potřebami  

• Zahrada 

• Inspirativní organizační a výukové  

• Autobus pro děti – pojízdná učebna 

• Videa 

 

 

Fotodokumentace 



Inspirace: 

• Jak přenášet vnitřní prostory ven a venkovní dovnitř 

• Organizace stravy 

• Velkolepá podpora kreativity dětí a samostatnosti 

• Volná a velmi příjemná atmosféra, žádný tlak na výuku. Prakticky neexistuje frontální výuka 

• Integrace a inkluze  

• Znakovaná řeč 

• Velká a všudypřítomná podpora udržitelného rozvoje a strategie 2030 

• Organizace třídy – ne otevřený prostor, ale malé uzavřené, ohraničené místnosti tematicky 
zaměřené (kreativní, konstruktivní, kognitivní atp.) 

 

 

 

 

Přínos stáže pro MŠ 



1. Úprava školního vzdělávacího programu: 

 zakotvit strategie 2030 a cíle udržitelného rozvoje 

 Gender 

2. Do DVPP začlenit znakovanou řeč a filozofii Reggio Emilia  

3. Více podpořit kreativitu a komunikaci dětí: 

 vytvořit zahradu na podobném principu jako zahrada Bokträdgården a vyžívat jí 
co nejvíce –za pomocí rodičů 

 upravit místnosti dle zaměření – přizpůsobit organizaci dne 

 páteční opakování nad fotkami z týdne 

 

 

 

Aplikace do vzdělávacího procesu v MŠ Monty 



 

„Inspirace je magickou substancí, násobitelem času a motivátorem. 

Nebude, ale na Vás čekat. Inspirace je věcí okamžiku. Pokud Vás 

popadne, chyťte jí a zapřáhněte okamžitě do práce.“  

 

 

 

Stáž se konala v rámci projektu MŠ Monty - výzva 54  

(reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001900), který je financován Evropskou unií v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR. 

 


