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Cíl stáže

 Sledování vzdělávání na Islandu.

 Zhodnocení a srovnání vzdělávacího systému na

Islandu a v ČR.

 Práce se žáky s OMJ.

 Inspirace pro vlastní pedagogickou činnost.



Rimaskóli

Rósarima 11

Reykjavík



Islandský školní systém

 Základní škola – 6 až 16 let, 10 ročníků
 Střední škola – další dva roky

 Vysoká škola – od 3 do 5 let

 Ve třídě 15 – 22 žáků
 1. – 4. třída  30 lekcí 

 5. – 7. třída 35 lekcí

 8. – 10. třída 37 lekcí (6 až 10 lekcí volitelných)

 Odpoledne placený program (družina)

 Vyučovací hodina – 40 minut



Předměty vyučované v Rimaskóli:

Velký důraz na ruční práce a výtvarnou výchovu - umění

Jednotlivé předměty: islandština, dánština, angličtina, společenské

vědy, umění, informatika, plavání, šachy, matematika, přírodní vědy,

sport, ekonomika, ruční práce, pracovní výchova, šití, hudba a tanec,

životní situace, výtvarná výchova, vaření



Výuka

Kompetence 

Hodnocení

 Formativní hodnocení

 Klasifikace: A, B, C, D

 Projektová výuka – rozdělení ročníku do několika tříd (v jedné

skupině cca 15 žáků, nejrychlejší, nejslabší a další). Samostatná práce i

skupinová.

 Klíčové kompetence – sociální, péče o zdraví, kreativita, vlastní

rozhodování – samostatnost, literatura.

„Co nejdéle nechat je dětmi.“ – s výukou se na žáky netlačí, nedostávají

úkoly, mají čas na rozhodnutí o dalším studiu. Každý může vyniknout, má

příležitost.



Vybavení 

školy a 

výzdoba 



Húsaskoli

- speciální škola



Reflexe ze stáže

 Přípravné třídy, hodiny pro žáky s OMJ.

 Více samostatnosti, zodpovědnosti za vzdělávání kladeno na žáka.

 Vlastní volba formy zpracování zadané práce.

 Práce s informacemi pomocí PC  a internetu zároveň s tištěnou podobou.

 Relaxační přestávky, dvouhodinové bloky (2x 40 minut).

 Střetávání se kolegů během velké přestávky a obědové pauzy ve 

sborovně/jídelně.


