
Stáž v Madridu 

Nejen studenti se na naší škole vzdělávají. V rámci 

evropského programu vyjely na studijní pobyt i profesorky 

gymnázia. Jako země pro stáž si vybraly Finsko, Švýcarsko 

a Španělsko. Stáž byla zaměřena na pozorování školského 

systému v jednotlivých zemích tzv. shadowing. Já jsem si 

vybrala Španělsko nejen kvůli tomu, že je mi tato země blízká, 

ale také zde mám kolegu francouzštináře, kterého jsem poznala na stáži ve Francii. Škola, kde 

pracuje, se jmenuje Instituto Ortega y Gasset a je částečně školou spor tovní. Má tři budovy, 

z nichž jedna je vyhrazena pro olympijské sportovce. Moje stáž probíhala v budově, která byla 

určena pro všeobecné vzdělání.  Španělský školský systém je odlišný a zároveň podobný našemu 

systému. Vyučování začíná v 8,15 a končí v 15,10. Studenti si s učiteli tykají, což však nenarušuje 

vzájemnou úctu. Vyučovací hodina trvá 55 minut, pauza slouží ke stěhování a o velké přestávce 

v 11 hod se snídá. 

Učebnice jsou v elektronické podobě a každý student má svůj tablet či notebook. Učitelé mají své 

učebny a nikdo se nepřezouvá. Ve škole vládla velmi příjemná atmosféra a bylo vidět, že učitelé 

i žáci si rozumějí a respektují se. Studenti jsou velmi emotivní a spontánní stejně jako jejich země. 

Já jsem se zaměřila na pozorování výuky francouzštiny a dějepisu. Francouzský jazyk je volitelný 

a vyučuje se 2 hodiny týdně. Výuka je podobná jako u nás, učitel používá moderní techniku, 

kopíruje další materiál a zaměřuje se střídavě na konverzaci i psaní. 

Hodiny dějepisu byly velmi dynamické díky úžasnému José Luisovi. Jeho téměř teatrální změny 

hlasu udržovaly studenty neustále ve střehu. Ve svých výkladech používal internet, zejména 

historické mapy, dokázal propojit současnost 

a minulost, ale i ostatní předměty. Jeho 

kolegyně zase používala úryvky z historických 

filmů a dokumentů k výkladu.  

Volný čas jsem využila k sebevzdělávání 

a navštívila jsem historické Toledo, Museo 

Nacional del Prado nebo královský palác.  

Studijní stáž ve Španělsku byla velmi přínosná 

nejen po stránce vzdělávání, ale i po stránce 

kulturní. Některými prvky ze španělského 

školského systému bychom se měli inspirovat! 
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