
Zpráva ze zahraniční stáže na Maltě 23. – 30. 10. 2022 

Téma: Vzdělávací systém na Maltě 

Vypracovala: Mgr. Simona Kyánková, ZŠ Edvarda Beneše Lysice 

Úvod: 

Malta je někdejší kolonií Velké Británie, samostatnost získala až roku 1974, tudíž doba, po kterou se země vyvíjí je 

z pohledu historie natolik krátká, že k zásadním změnám nestačilo dosud dojít. Současný maltský vzdělávací systém v 

podstatě kopíruje britský model, i když dle slov manažera našeho hotelu, teď i na Maltě probíhají značné změny 

společnosti i ve vzdělávání 

 

Oficiální informace o maltském vzdělávacím systému: 

Maltský systém sekundárního vzdělávání sleduje britský model a skládá se ze tří hlavních bloků: základní školy, 

střední školy a vysokoškolského vzdělávání. Systém vzdělávání je centralizovaný, hlavní odpovědnost leží na 

ministerstvu školství. Vychází ze základní myšlenky: rovnost a kvalita. Tento závazek je patrný v inkluzívní politice na 

všech úrovních vzdělání.  

V tzv. Childcare centres je péče poskytována dětem od 3 do 33/36 měsíců. O děti pečují pečovatelky.  

Předškolní výchova a vzdělání je určená dětem od 3 do 5 let v tzv. Kindergarden, není povinná, avšak je běžné, že děti 

ji navštěvují.  Tyto instituce mohou řídit státní, soukromé nebo církevní sektor. Často jsou zřizované při základních 

školách. Národní kurikulum vymezuje cíle předškolního vzdělávání: sociální dovednosti, morální a spirituální rozvoj, 

numerická, čtenářská a digitální pregramotnost, bilingvalismus, řešení problémů, rozvoj kritického a tvořivého 

myšlení a rozvoj estetického cítění. Děti mají možnost navštěvovat školu od 8:30 do 14:30 h. Předškolní zařízení 

nemá fixní program a učitelka má volnou ruku při práci s dětmi. Učitelé pracující v předškolním zařízení se nazývají 

Kindergarten Assistants. Minimální požadavek je absolvování studia s bakalářským titulem.  

Veškeré předškolní vzdělávání je bezplatné, ale dobrovolné příspěvky rodičů jsou vítány.   

Od 5 let děti nastupují do přípravného ročníku a tímto rokem začíná povinná školní docházka, která trvá 11 let. 

Národní politika klade důraz na zařazení dětí se specifickými potřebami do běžných škol. Tyto děti často dostanou 

podporu v podobě asistence a individuálního plánu.  

 V 11 letech jdou studenti na střední školu. Zde musí strávit 5 let: první 3 roky jsou věnovány orientační fázi, kdy se 

studuje široká škála předmětů. Následující 2 roky jsou specializovaným cyklem, během kterého je možnost vybrat si 

předměty podle svých schopností a vzdělávacích plánů. Studenti, kteří neplánují nastoupit na vysoké školy, mohou 

také strávit poslední 2 roky na učilišti. 



Na konci střední školy se uděluje certifikační zkouška SEC (Secondary Education Certificate). Žáci, kteří dosáhli 
vysokého skóre, pokračují ve studiu na vysoké škole. Žáci s nízkým prospěchem jsou přijímáni na všeobecné střední 
školy, které připravují žáky na zaměstnání nebo další odborné vzdělávání. 

Posledním stupněm je vyšší sekundární vzdělávání. Trvá 2 roky a může se konat na lyceích nebo univerzitách. Studují 
se zde předměty dle vlastního výběru na základním nebo vyšším stupni. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek 
je vydán MATSEC (Matrikulační středoškolský certifikát). 
 

Povinné školní vzdělávání zajištují státní/veřejné nebo církevní neplacené školy, či soukromé placené školy. 

Soukromé školy jsou převážně zaměřené na Montessori metodiku, která je ministerstvem akceptována. Na 

soukromých školách se vyučuje v angličtině, maltština je samostatným předmětem. Na veřejných školách probíhá 

výuka v maltštině. 

Vlastní postřehy: 

Navštívili jsme církevní školu St Francis School v Birkirkara, soukromou Chiswick House School v Kappara a počku St 
Francis School ve Victorii na ostrově Gozo, která patřila ke klášteru založenému sv. Margarettou.  

 

Ve všech případech se jedná o 1. stupeň základního vzdělávání. Součástí škol je i předškolní vzdělávání. Třídy jsou 
smíšené, tedy tvořené děvčaty i chlapci. Ve třídách se učí 20 – 25 žáků. V každé třídě pracuje 1 – 2 asistenti.  

Žáci nosí uniformy ve školních barvách. Uniformy mají na sobě po celou dobu, liší se pouze podle toho, zda ten den je 
v rozvrhu tělocvik. Uniformy, z nichž dítě vyroste, mohou rodiče nabízet k prodeji. V případě tíživé finanční situace mají 
školy k těmto účelům zřízeny fondy, z nichž na zakoupení uniformy přispějí. 

Prostory pro vzdělávání jsou maximálně využité, z hlediska hygienických pravidel platných v ČR by byly nevyhovující 
výškou stropu, světelností i samotnou velikostí.   

Vyučování začíná ráno shromážděním, na kterém si děti předříkávají modlitbu (80% obyvatel Malty jsou katolíci), 
předávají se pochvaly a odměny, gratulace k narozeninám, zpívají se školní písničky nebo tancují školní tanečky. 

 



Učí se v blocích nebo minimálně 60 minutových hodinách. V 10:00 končí první blok a následuje půlhodinová přestávka, 
kdy se děti pohybují ve vymezeném prostoru, svačí a cvičí.   

Třídy a chodby jsou často vyzdobeny nástěnkami, na nichž se objevují dotazy, cíle či plány žáků týkající se výuky i jejich 
osobního rozvoje či zájmů. Ve třídách jsou umístěna třídní pravidla, obdoba třídní samosprávy, vzdělávací oblasti či 
témata.  

Školy nezajišťují stravování. Po skončení výuky probíhají ve škole kluby, obdoba kroužků, podporuje se tedy zájmová 
činnost dětí se sportovním, uměleckým i dovednostním zaměřením, které plně hradí rodiče.  

V prvních dvou školách panovala velmi příjemná atmosféra naplněná vzájemnou důvěrou mezi pedagogy i žáky. Žáci 
oslovovali učitele křestním jménem a z jejich projevů bylo evidentní, že jejich vztahy jsou nehraně přátelské. Mezi 
pedagogy bylo stejně jako v ČR více žen a ojediněle mužů. Mezi učiteli jednotlivých ročníků byla vytvořena spolupráce 
na přípravě do hodin, v Chiswick House School navíc pomáhala učitelům mentorka (zkušená učitelka), která byla po 
celou dobu vyučování k dispozici učitelům. V poslední zmíněné církevní či spíše klášterní St Francis School byla 
atmosféra velice ovlivněna kultem zakladatelky školy sv. Margaretty. Tomu byla podřízena i výzdoba školy, pro žáky 
nebylo zřejmě nic neobvyklého, že se na chodbě potkají s řádovou sestrou, což byla jejich ředitelka, na nás to však 
působilo velice tísnivě. 

Na školy dochází v určité dny speciální pedagog či psycholog, který pracuje v místnosti pro to vymezené s dětmi, jež 
jeho služby potřebují, tato funkce je státem placená i na soukromých školách.  

Podle informací se na 1. stupni nepotýkají s rizikovými projevy chování, jako je kouření, alkohol, drogy nebo 
záškoláctví. Rodiče jsou povinni omluvit absenci, pokud to neudělají do 10:00, škola volá, že se dítě nedostavilo. 
Vyřešenu mají i otázku mobilů, které děti v době výuky nemají. Jak již bylo řečeno v úvodních informacích, využívají 
inkluzivní vzdělávání a začleňují i děti cizinců do běžných tříd.  

Učitelé nemají příliš vysoký plat, a proto často po skončení výuky na jedné škole pokračují v práci jinde, mají 2 – 3 
úvazky. O práci učitelů není tedy velký zájem a stejně tak není jednoduché naplnit místa asistentů. 

Školné na soukromých školách je přibližně 300-500 € měsíčně. Do církevní školy se dítě dostane na základě losu, dítěti 
je přiděleno číslo, a pokud je vylosováno, dítě nastoupí do vybrané církevní školy.  

Školní rok začíná obvykle na konci září či první týden v říjnu a končí v polovině června. Hlavní prázdniny trvají 3,5 
měsíce. Během prázdnin probíhají tzv. Summer school, kde se děti neučí, ale hodně si hrají, sportují, učí se vařit apod. 
Během školního roku jezdí žáci na kratší výlety, kde stanují, grilují, hrají hry. Některé týdny mají výuku zaměřenou 
projektově na určitá témata, oblíbená je multikulturní výuka (např. na národnosti žijící na Maltě) či sportovně 
zaměřené vyučování. 

 

Závěr: 

Veškeré informace získané ve školách během stáže byly pro mě velice přínosné. Možnost srovnání cizího vzdělávacího 
systému s naším „na vlastní kůži“ je obrovskou přidanou hodnotou, kterou si z této akce odnáším. Uvědomila jsem si 
ještě více důležitost obdobných cest a návštěv zahraničí nebo výměnných pobytů žáků i pedagogů mezi zeměmi. 
Utvrdila jsem se také v názoru, že skromnost mnohých našich pedagogů je naprosto zbytečná, že kritika našeho 
vzdělávání je většinou nemístná. Měli bychom se naučit být hrdí na to, co jsme vytvořili, co nám úspěšně funguje, a ne 
každých 5 let ničit starý a zavádět nový systém. Metody, které jsem v hospitovaných předmětech viděla, nebyly totiž 
ničím objevné, převážně se jednalo o frontální výuku, digitální gramotnost byla možná i na nižší úrovni než u nás, 
skupinová nebo kooperativní výuka zde také nebyla upřednostňována, přesto byli pedagogové hrdí na způsob, jakým 
učí, a spokojení se směřováním tohoto vzdělávání. Z toho vyplývá, že na Maltě sice vzdělání musí korespondovat se 
společenskými změnami a pokrokem, ale nemůže se z něj vytratit základní systém znalostí, které jinak než naučením 
se nelze získat. Vedle toho za důležitou zde považují osobnostní a sociální výchovu, která pomáhá formovat z dítěte 
zdravou osobnost. 

Co jsem nejvíce oceňovala, bylo pozitivní klima ve školách. Domnívám se, že velkým pomocníkem v tom jsou velmi 
blízké osobní vztahy žáků i učitelů. Je možné, že atmosféru ovlivňuje i způsob hodnocení výsledků práce žáků, které 
nevyužívá známkování. Práce, které jsem viděla, byly sice opraveny červenou barvou, ale kromě bodů obsahovaly ještě 
slovní hodnocení. Domácí úkoly jsou zadávány dle úvahy učitele, pokud je však žák neplní opakovaně, informuje učitel 
rodiče stejně jako u nás.  

Za obrovskou výhodu považuji také výuku v angličtině, žáci jsou tak skvěle připraveni pro další studium nebo práci 
v zahraničí.(Angličtina je na Maltě úředním jazykem.) Na druhou stranu je z mého pohledu upozaděn mateřský jazyk 



maltština, který se některé děti začnou učit až na základní škole (je to však velice těžký jazyk i podle samotných rodilých 
mluvčích). 

Z rozhovorů s místními lidmi jsem pochopila, že vzdělání je na Maltě jednou z priorit, že peníze rodiče věnují cíleně do 
vzdělávání svých dětí. Není divu, že jsou tedy ochotni platit vysoké ceny i za soukromé školy.  

Kéž by k takovému posunu v hodnotách došlo i v České republice. 

 

 

Použité zdroje: 
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http://www.vasedeti.cz/skolka/zs/jak-se-chodi-do-skoly-na-malte/ 
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