
STÁŽ – FINSKO 

I. skupina Markéta Svobodová
Erika Sulanová
realizace stáže: 22. 4. - 28. 4. 2022

II. skupina Hana Koubová
Pavlína Danišová
realizace stáže: 14. 5. - 20. 5. 2022

FINANCOVÁNO Z EVROPSKÝCH FONDŮ
Výzva č. 54 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem.



ŠKOLSKÝ SYSTÉM VE FINSKU

● nejlépe nastavený a fungující školský systém v Evropě

● mateřské školy : děti od 7 měsíců do 7-dmi let

● základní vzdělávání v délce devíti let s velmi dobrými

výsledky žáků

● inkluzivní vzdělávání

● ve Finsku má každé dítě nárok podle školského zákona  na

bezplatné vzdělávání, které začíná rok před povinnou

školní docházkou ( ve státní MŠ), v této soukromé je

Educare (prvky učení, péče a výchovy) placené

(oproti jiným státům EU)

● tento systém vznikl z potřeb rodičů o celodenní péči o děti



ORGANIZACE ALBATROSS DAYCARE : 
● jedná se o soukromé předškolní zařízení, které se nachází v části 

Helsinek Leppavara.

● pracuje zde asi dvacet pedagogů z různých zemí světa včetně
manažera a ředitelky. Děti jsou rovněž různých kultur. Např.:
Indie, Francie, Vietnam, Irán, Velká Británie....

● instituce je rozdělena do několika budov a  tříd: Papuchálci
– batolata

● Tučňáci  - 3leté děti
● Papoušci - 4leté děti
● Jestřábi  - 5leté děti
● Pěnkavy – 4 a 5ti leté

● Předškolní děti (6-7 let) se nachází v jiné části města



● V Daycare jsou vytvořeny optimální podmínky pro hru, 
učení, byly zde nabízeny zajímavé činnosti, kde děti měly 
prostor pro rozvoj znalostí a dovedností společně se 
svými vrstevníky.

● vysoká integrace dětí ve skupinách

● důraz na výuku cizího jazyka pro děti cizojazyčné, které 
tvoří 90% v této MŠ. Ve Finsku je úředním jazykem 
finština – povinná a druhý jazyk angličtina – povinná.

● Výuka: důraz kladen na hry, pozitivní životní postoj, 
experimentování, podpora vlastní iniciativy dítěte a  
samostatnost. Využívány metody her, pohybu apod.

● dlouhý pobyt venku

● Ideální struktura ve třídě: dva pedagogové a jeden 
asistent. Každodenní dělení třídy do skupinek pro 
řízenou činnost.



DENNÍ REŽIM



FOTODOKUMENTACE



VENKOVNÍ AKTIVITY



INTERIER – DĚTI TŘÍLETÉ



INTERIER  



UKÁZKA AKTIVIT A TVOŘENÍ







UKÁZKA AKTIVIT A TVOŘENÍ









DOJMY ZE STÁŽE

● naší snahou bylo zapojit se do řízených i spontánních
činností a musíme přiznat, že tato instituce má velmi
podobné denní aktivity jako máme v našem českém
školství. Zamlouvala se nám struktura dělení dětí do
skupin při řízených činnostech, ale v našich školních
podmínkách uplatnit nelze.

● Návštěva tohoto multikulturního zařízení byla pro nás
velmi zajímavá zkušenost, nicméně bychom se také rády
podívaly, jak fungují státní mateřské školy ve Finsku.
Poznatky bychom rády uplatnily do práce s dětmi OMJ v
naší mateřské škole ( plus větší spolupráce s rodiči),
apod..



● získání nových poznatků, sdílení příkladů 
náležité praxe, využití jazykových 
dovedností

● doporučení stáže a její realizace ostatním 
kolegyním i v jiné zemi EU

● prostor pro otázky, diskuze



DĚKUJEME ZA POZORNOST


