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Rimaskóli, Reykjavik
- základní škola pro žáky 

od 6 do 16 let (1. – 10. 

ročník)

- celkem 26 tříd, 501 žáků

- 74 zaměstnanců (51 + 23)





Výuka

 začátek vyučování v 8,30

 vyučovací hodina trvá 40 minut, 1. blok tvoří 
2 hodiny (bez přestávky), v 9,50 je 
přestávka, 2. blok 10,20 – 12,20, oběd, 3. 
blok 12,50 – 14,10

 předměty: islandština, angličtina, dánština, 
matematika, biologie, tělocvik, hudba, 
tanec, šachy, domácí ekonomika, Art, Textil, 
Social studies, Craft-wood, Visual arts, Life
skills, Special education, ISAM (islandština 
pro žáky s OMJ)

 hlavní důraz je kladen na well-being žáků a 
jejich vlastní odpovědnost za vzdělání



Sportoviště kolem školy

- škola nemá tělocvičnu, žáci cvičí 

venku nebo jezdí autobusem do 

plaveckého bazénu



Školní jídelna
- skládací židle a stoly jsou během 

dopoledne složené u stěny, na oběd 

se rozloží

- žáci mají k dispozici gril, 

mikrovlnku, toustovač atd. 



Art 

- žáci sedí u vysokých stolů, mohou pracovat i ve 

stoje, vyučující se k nim nemusí sklánět



Textil
- opět velmi nízký počet žáků ve skupině, zde byly 

2 učitelky na 5 žáků

- žáci se věnují šití, vyšívání, háčkování, pletení  



Školní knihovna
- celý den je zde k dispozici knihovnice, i během dopolední 

výuky si žáci občas přijdou vypůjčit knihu 



Húsaskóli

 1. – 7. ročník

 zvláštní oddělení 

pro děti s poruchou 

chování



Zajímavosti

 většina žáků jde po základní škole na 2 – 4 roky na střední 
školu (bez přijímacích zkoušek)

 úvazek učitele – 26 hodin týdně

 kvůli covidu nebyly na Islandu vůbec zavřené školy

 školní rok končí 3. 6., žáci během stáže většinou dokončovali 
projekty

 velmi malý počet žáků ve třídách (skupinách), např. 
matematika v 7. ročníku – ze 3 tříd je vytvořeno 5 skupin, v 
každé je cca 11 žáků


