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Švédské školství

 Základní škola od 6 let

 Povinná docházka 9 let – rozdělena na tři stupně

 Všechny střední školy nazývají gymnasium

 Nemají přijímací řízení na střední školy, ale musí splňovat 

určitou úroveň znalostí (zjišťování pomocí testů) – pokud 

nemají znalosti, mohou si dodělat vzdělání na speciálních 

školách

 Celé vzdělávání je zdarma – děti neplatí ani obědy



O škole

 Škola má 860 žáků

 Škola má vybavené třídy pro studenty se 

sluchovou vadou

 Žáci od 13 – 16 let

 Škola se zaměřením na hudbu, házenou a 

florbal

 Škola patří k těm větším školám v komuně



Pedagogové 

 Pedagogové jsou rozděleni do pracovních skupin, aby mohli lépe 

sledovat práci žáků a dění v ročníku

 Navzájem se podporují a diskutují spolu

 Dělají společné přípravy

 Musí mít vysokoškolské vzdělání, které mají na velmi dobré úrovni

 Poradenský tým: tým speciálních učitelů, odborných poradců a 

zdravotních sester, kteří pomáhají učitelům v každodenní práci

 Manažerský tým: ředitel, zástupce ředitele a vedoucí učitel 

každého týmu 



Práce s žáky

 Žáci jsou rozděleni do pracovních týmů - žáci jsou ve skupinách 
po cca 120 a zodpovídají za ně jejich týmoví učitelé, tím se žáci 
setkávají s méně učiteli a učitel má méně studentů

 V Junedal School jsou tři profily a šest pracovních týmů. Šest 
pracovních týmů je rozděleno do dvou pracovních týmů v každém 
ročníku.

 Škola ustoupila od speciálních tříd pro žáky s OMJ

 Žáci jsou zařazeni do běžné třídy – v prvních měsících mají více 
hodin Švédštiny

 Pokud má nějaký žák potíže s učením, sejde se poradenský tým, 
který nastaví práci s žákem tak, aby byl úspěšný

 U školy je také speciální škola, do které mohou žací přestoupit –
je nutné, aby se na tom shodli členové odborného týmu

 V každé třídě mají tabule, kde je napsáno, co děti budou dělat, 
co k tomu potřebují a co je čeká příště



Třídy a vybavení školy

 Třídy jsou vyzdobené velmi stroze – nechtějí, aby žáky rozptylovalo velké 

množství předmětů

 Každá třída je vybavena interaktivní tabulí

 Žáci mají ke studiu notebooky, které si můžou nosit domů za účelem 

domácího studia

 Veškeré učebnice, se kterými je potřeba pracovat, mají hrazené

 Velký důraz na ruční práce – skvěle vybavené dílny 

 Škola má k dispozici sportovní halu



Postřehy 

 Ve škole spolupracují pedagogové více komplexně

 Jsou rozděleni do týmů 

 K dispozici mají notebooky

 V odborném týmu mají i zdravotní sestru 

 Všude na chodbách a ve třídách mají protihlukové systémy

 Učitelé pracují s cíli, nechávají děti, aby děti přebíraly zodpovědnost na své 
vzdělávání

 Pracují v blocích

 Žáci s OMJ nemají speciální třídy, jsou začleněni do kolektivu

 Scházejí se ve společenské hale, kde zahajují týden

 Velký důraz na ruční práce a samostatnost, sebeobsluhu


