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Islandský vzdělávací systém  

1. Leikskóli – MATEŘSKÉ ŠKOLY 
První vzdělávací 
instituce pro děti – Na 
Islandu více než 90 % 
dětí ve věku 2-5 let 
navštěvuje mateřské  
školy nejméně 8 hodin 
denně. Cílem je, aby se 
děti učily hrou. 



2. Grunnskóli - “POVINNÉ ŠKOLY” (školy zajišťující povinnou školní docházku) - 
Sociální postup – studenti postupují do dalšího ročníku po ukončení stávajícího školního 
roku. V každém ročníku  jsou žáci se spolužáky stejného věku. 
Na Islandu neexistuje možnost propadnutí, pokud se žáci nenaučili požadovanou látku nebo 
mají časté absence.
         Klasifikace: A B+ B C+ C D 

3. Framhaldsskóli - VYŠŠÍ STŘEDNÍ ŠKOLY

Postup podle zásluh – studenti postupují do dalšího kurzu po splnění podmínek. 

Většina škol nabízí možnost opakování kurzu (studenti mohou znovu navštěvovat stejný 
kurz, pokud nesplnili  požadavky) Klasifikace: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (V některých školách k 
hodnocení “prospěl” je nutné dosáhnout  alespoň 6,5) 



Návštěva 1.školy- Laugarnesskóla 

- žáci pocházejí z celého světa

 



 8:30-9:00 výuku začínají vystoupením pro rodiče, žáci prezentují, co se naučili



Plánování učiva- učitelé jednoho ročníku se scházejí každý týden a společně plánují učivo 
pro všechny třídy daného ročníku, jednou za měsíc se scházejí všichni učitelé, aby 
společně propojili probírané učivo a akce školou pořádané

Důraz je kladen na osobnostní rozvoj žáků a vzájemnou spolupráci

 



Ruční tvorba







Dílna





Výtvarná dílna



Knihovna

Knihovnice vymýšlí pro 
své čtenáře otázky, k 

tématu týdne.





Návštěva 2.školy- Engjaskóli
-otevřený prostor-nikde se nezamyká

- žáci chodí všude bosí





Daily Five
- žáci 9-12 let

- probíhá ve spojených třídách stejného ročníku

- výuka formou Daily Five = učivo v daném předmětu je     
   rozděleno do 5-ti okruhů.

např.Aj: 1) Čtení s porozuměním
2) Poslech
3) Sloh-psaní příběhů, popis…
4) Gramatika
5) Spolupráce

Žáci si sami vybírají okruh, kterým se chtějí v daném 
okamžiku zabývat. Zároveň mají určeno, do kdy musí 
splnit všechny úkoly. Učitel eviduje, co má kdo 
vypracované. Na každou oblast mají žáci 20 minut.





Knihovna s možností programování robotů



Příjemná sborovna se zázemím



Návštěva 3.školy- Austurbæjarskóli

Škola zaměřená na výuku islandštiny pro 
cizince. Ta probíhá od 8-12 hodin, pak se 
žáci rozcházejí do svých “normálních” škol, 
kde absolvují předměty, ve kterých není 
stěžejní islandština např. Vv, Pč…
Žáci jsou zde rozděleni do skupin podle 
svých znalostí a dovedností bez věkového 
rozdílu. Výuka v tomto režimu trvá 3-9 
měsíců podle schopností dítěte. Vyučující 
rozhoduje, zda žák dosáhl patřičné úrovně 
znalostí.





Předání upomínkových 
předmětů



Bridge-builders STAVITELÉ MOSTŮ

- prostředníci mezi školou, rodiči, žáky a dalšími vzdělávacími institucemi
- pomáhají řešit multikulturní rozdíly a zařazení cizinců do společnosti



Workshop v islandském 
oceánském centru

- praktické ukázky metod a forem učení
- zaměření na společné zkušenosti a zájmy
- snaha stmelit tým a omezit předsudky vůči 

“jiným” lidem



Semínko předsudků

http://www.youtube.com/watch
?v=003haw_fUb0

• Skupina č. 1: Předveďte 
krátkou scénku, v níž je 
zasíváno semeno 
předsudků (8 minut).

• Skupina č. 2: Vyrobte 
plakát popisující, jak je 
zasíváno semeno 
předsudků (8 minut).

• Skupina č. 3: Napište 
báseň o tom, jak je 
zasíváno semeno 
předsudků (8 minut).

https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D003haw_fUb0&sa=D&source=editors&ust=1664272059933448&usg=AOvVaw2oUEuvKMl17tBgvnD3IKZv
https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D003haw_fUb0&sa=D&source=editors&ust=1664272059933663&usg=AOvVaw0kdhq3RwIX3Q-cma9NcAYv


Kooperativní učení v multikulturních skupinách (KUMS)
KUMS-Role
Vysvětlení rolí a sloganů  
 
• Vedoucí/Předseda skupiny: Dbá na to, aby všichni rozuměli pokynům 

a participovali. Předseda přivolá učitele, pokud nikdo ve skupině nezná 
odpovědi nebo neví, co má dělat.  

• Organizátor/hlídač času: Spolupracuje s předsedou a organizuje čas, 
který má skupina přidělený na každý projekt nebo úkol. 

• Prezentující: Spolu s ostatními členy skupiny rozhoduje o tom, jak by 
měla prezentace vypadat.

• Vyjednavač: Dohlíží na to, aby spolu všichni ve skupině vycházeli; aby 
nikdo nebyl opomenut; a pokud se práce daří, chválí a povzbuzuje.

• Kurýr: Jediný, kdo smí opustit své místo. Přináší materiály jako např. 
papír, propisky atd. 



KUMS slogany:

KAŽDÝ JE V NĚČEM DOBRÝ 

NIKDO NENÍ DOBRÝ VE VŠEM

NIKDO NENÍ TAK CHYTRÝ JAKO MY VŠICHNI DOHROMADY

VŠICHNI SI VZÁJEMNĚ POMÁHÁME



Posaďte se pokud….



Posaďte se, pokud jste se přistěhoval/a z jiného města.



Posaďte se, pokud jste ochutnal/a koně.



Posaďte se, pokud jste byl/a  v Africe.



Posaďte se, pokud vnímáte jarní únavu.



Posaďte se, pokud se těšíte na prázdniny.



Island a jeho krásy

- země vodopádů
- země gejzírů a 

termálních pramenů
- země lávových polí a sopek
- země koní a koňských stezek
- země vřesovišť a lišejníků



Národní park Pingvellir



Vodopád na řece Öxará



Strokkur- gejzír





Gullfoss- Zlatý vodopád



Severozápadní pobřeží







Lávová pole



Vodopád Skógafos

Tak impozantně končí kaskáda vodopádů řeky Skóga, 
která stéká z hor na jihu Islandu v oblasti ledovce 
Myrdalsjökull.



Seljalandsfoss







Blue lagoon
Místo, odkud 
geotermální 
elektrárna 
zásobuje celé 
hlavní město 
Reykjavík teplem i 
teplou vodou.” 
Navíc je tu i jedno 
z nejoblíbenějších 
rekreačních 
středisek 
Islanďanů - horké 
termální koupaliště 
s léčivým bahnem.


