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6. – 9.6.2022 MÁLAGA



Španělské školství

Španělský vzdělávací 
systém je založen na 

obecném a speciálním 
vzdělávání. Povinná 

školní docházka je ve 
věku od 6 do 16 let.

Obecné 
vzdělávání zahrnuje 

předškolní, primární, 
sekundární, vyšší 

odborné a univerzitní 
školství.

- primární školství -
první úroveň vzdělávání 
pro děti ve věku 6 až 12 

let. Vzdělání je rozděleno 
do tří cyklů

po dvou letech.

- povinné sekundární 
vzdělání - 4 kurzy po 

jednom roce, pro žáky ve 
věku 12-16 let.

zahrnuje dva roky 
rozšířené obecné výuky , 

následuje etapa dle 
výběru a preferencí 

studenta.

Při úspěšném splnění 
všech předmětů získá 

student Graduado en Ed
ucación Segundaria

na základě kterého se 
může již dobrovolně 

přihlásit 
na Bachillerato nebo na 

střední odborné 
vzdělání.

Toto vzdělávání není ale 
přípravou pro 

výkon určité profese.

- Bachillerato - následný 
stupeň sekundárního 

vzdělání trvající 2 roky a 
to od 16 do 18 let věku.

Studenti po získání titulu 
mohou pokračovat v 
univerzitním studiu.

- Střední odborná 
vzdělávání - příprava pro 

výkon povolání pro 
studenty, kteří nechtějí 
přejít na Bachillerato. 
Studium je dokončeno 

titulem Técnico v 18 
letech.

Vyšší odborné 
vzdělávání - podmínkou 
titul Bachiller. Studium je 

dvouleté, zakončené 
titulem Técnico superior 
v daném oboru studenti 

ve věku 20 let.

Univerzitní vzdělávání -
jedná se 

o vzdělávání, kde je 
podmínkou získání titulu 

Bachiller.

Speciální 
vzdělávání zahrnuje 

umělecké, celoživotní, 
jazykové a vyrovnávací.



ZŠ COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA RAMÓN 
SIMONET

adresa: Calle Fiscal Enrique Beltrán 2,29010 Málaga, paní ředitelka: 
Francisca Moreno Reina

5 tříd v ročníku od 1. do 6.ročníku
mají 63 cizinců - asistent 

s nimi pracuje mimo 
třídu

postupně se začleňují

děti s hendikepem 
navštěvují spec. školy, ve 
kterých je připravují na 

přestup

nedostávají vysvědčení -
až na konci v 16 letech

na začátku škol. roku -
vstupní zkoušky - kdo 

neuspěje-postoupí a má 
hodiny navíc

při přestupu na jinou 
školu dostávají pouze 
certifikát ve kterém 
ročníku se vzdělávali

vyučování začíná v 9:00 
hod.

mají pevný rozvrh

vyuč. hodina trvá 30 
minut – mohou 

je spojovat podle 
potřeby

nemají malé přestávky
11:30 – 12: 00 rekreační 

přestávka venku
učí se do 14: 00 ( i 1.třídy 

)
od 14:00 zájmové 

kroužky
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malá škola ( 6 tříd : 
1.-6.roč.)

ráno společně 
snídají

používají hodně 
skupinovou práci -

heterogenní 
skupiny

nepoužívají téměř 
učebnice

pracují formou 
projektů

spolupracují s 
umělci

Integrované děti 
začleňují do tříd

vše učí názorně
učitelé používají 

mikrofony

PROJEKTY:
•PŘÍRODNÍ JEZÍRKO
•PĚSTUJEME ZELENINU
•LEZECKÁ STĚNA
•ODKUD POCHÁZÍME
•NEVIDITELNÝ KAMARÁD
•MALAGA – EKOLOGIE
•ŽÍT SPOLU
(problémy s týráním 
a zneužíváním dětí)







Co nás nejvíce zaujalo?

Hodnocení - body 1 – 10, 

minimum na postup -
5bodů

Neúspěšní žáci 
nepropadají, ale další rok 
mají hodiny navíc

Ochrana životního 
prostředí

Projektové vyučování 
(chodba plná umění)

Žáci se podílí na úpravách 
v areálu školy, někdy se 
podílí i rodiče

Práce v matematice –
REGLETO



Děkujeme za pozornost a těšíme se 

na další možné příležitosti. J. Veverková a R. Šantorová


