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Cíl stáže

Seznámení s prací se žáky s OMJ ve švédské škole. Pozorování 
života školy na úrovni žáků, pedagogů i prostředí, se zaměřením 
na využití anglického jazyka jako vyučovacího jazyka a zároveň 
prostředku komunikace mezi žáky a učiteli s OMJ 



MIS Malmö

• Škola je státní – zřizovatelem je město Malmö

• Navštěvují ji žáci ze 40 zemí a také vyučující pocházejí 
z různých států.

• Vzdělává žáky od 5 do 16 let ve dvou stupních: 

- první stupeň navštěvují žáci od 5 do 12 let – 1.  –
6. ročník 

- druhý stupeň žáci od 12 do 16 let. – 1.- 4. ročník.





MIS Malmö

• Vzdělávací program této školy se liší od běžných základních 
škol ve Švédsku. Vychází z mezinárodních studijních programů 
IB. 

• Vzdělávacím jazykem je angličtina. 

• Škola vychází z holistického přístupu ke vzdělání. 

• Vede ke vzájemnému respektu žáky rozdílných kultur, 

• Jejím cílem je nastavit u žáků zájem o celoživotní vzdělávání. 

• Vede žáky k zodpovědnosti za sebe sama i za své životní 
prostředí. 



Žáci s OMJ

• V kontextu žáků s OMJ  je jednotícím prvkem žáků anglický jazyk. 
Učitelé tak mohou pomáhat žákům ve zdokonalování se v anglickém 
jazyce bez ohledu na to, jaký je jejich mateřský jazyk. Švédské děti 
jsou na tom stejně, jako děti z jiných zemí.

• Aj se žáci učí přímo v hodinách, pro děti s nižší znalostí AJ připravuje 
učitel speciální cvičení (viz. PL na spelling).

• Žáci jsou děleni do skupin napříč třídami podle úrovně znalosti 
angličtiny, žáci s nižší znalostí angličtiny pracují ve skupině za pomoci 
učitele nebo asistenta 

• Každý pátek probíhá krátké shrnutí týdne v angličtině  – krátká, ale 
efektivní aktivita.





Žáci s OMJ

• Lepší pochopení látky, která není pro žáka v jeho mateřském jazyce, 
umožňují také názorné pomůcky, kterými jsou všechny třídy vybaveny –
např. plastové modely částí kruhu, které byly k dispozici pro všechny žáky 

• Ve školní knihovně si mohou žáci zapůjčit dvojjazyčné knihy.





Přínos stáže a využití poznatků v domácí škole

Co bychom chtěly využít ve své práci:

• Vést žáky k odpovědnosti za své vzdělání 

• Učit žáky samostatně posoudit svůj pokrok či své potřeby, 

• Vést žáky k práci s rozmanitými zdroji 

• Ukázat žákům, že k jednomu cíli může vést více cest, které jsou 
správné. 


