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Zpráva ze zahrani ční cesty v rámci projektu „JINÝ POHLED“  

od úterý 21. 10. 2014 do ned ěle 26. 10. 2014   

 

Navštívená za řízení: 

1. MŠ Sólborg 

2. ZŠ Austurbaejarskóli 

3. Městská knihovna 

4. Město Reykjavík – odbor pro školy a volný čas 

5. Modurmal a ČENI - Česká škola na Islandu 

 

1.  Mateřská škola Sólborg  - http://www.solborg.is/  

Adresa: Reykjavik, Vesturhlíd 1 

Škola byla otevřena v červenci 1994 a v roce 2011 prošla rekonstrukcí kvůli zvýšení kapacity. 
V současné době má zařízení 97 dětí v pěti třídách ve věku od 1 do 6 let.  
Vedle běžných tříd jsou zde „odborné“ třídy, kam děti dochází vždy jednou týdně do každé – tvořivá 
třída, tělocvična, jazyková, stavebnice,  atd… 

Jedinečnost školy spočívá v kolektivní výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením a bez 
postižení – filozofie INKLUZE. Škola se zavazuje uznávat a respektovat rozmanitost dětí a práce s 
ohledem na jejich různé potřeby. Největší podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou děti 
sluchově postižené. Naším cílem je používat dva jazyky islandský a islandský znakový jazyk. Kromě 
toho všechny děti v Solborgu mají příležitost k podpoře jazyka a kultury neslyšících.   

Solborg je specializovaná školka a poskytuje konzultace také ostatním MŠ pro výuku a učení v 
prostředí neslyšících dětí. 

 Školka je otevřena od 7:30 – 17:00 hodin. 

Zaměstnanci jsou z řad sluchově postižených i bez postižení. Všechny děti se učí znakovou řeč, 
jednotlivé znaky provázejí také pravidla a hesla zdobící stěny. 

Z důvodu zařazení sluchově postižených dětí mají v zařízení určitá opatření – např. pro klidné tiché 
prostředí jsou stoly opatřeny pogumovanou vrstvou, stejně tak nohy židliček, které jsou navlečeny na 
tenisáky.    

Školkou nás provedla paní ředitelka – Gudrún Jöna Thorarensen. 

Zajímavosti: všechny informace pro rodiče jsou uvedeny v jazycích, které jsou zastoupeny v zařízení.  
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Budova MŠ– velká okna zajišťují dostatek světla           Tělocvična, která je spojovací místností   

v zimním období, kdy je nedostatek světla.                     dalších odborných tříd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro výuku je využívána také moderní technika 
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2.   Základní škola Austurbæjarskóli - http://www.austurbaejarskoli.is/  

Adresa: Reykjavík, Barónsstígur 32 

Škola byla založena v roce 1930, zrekonstruovaná v roce 2000 kvůli zvýšení plochy – nyní 6717 m2. 

V současné době má škola kolem 500 studentů ve věku od 6 do 15 roky v 21 třídách (na Islandu je 

povinných deset tříd školní docházky). 

 

Austurbæjarskóli je multikulturní škola, kde je 20% studentů cizího původu, 30 různých národností. 

Škola si zakládá na rovnoprávnosti,  každý by měl mít rovný přístup ke vzdělání bez ohledu na 

pohlaví, původ, třídu, stav a vyznání.  

Austurbæjarskóli je začlenění. To znamená, že učení je přizpůsobeno potřebám všech studentů.  

Škola klade důraz na různorodost lidí a odráží se to ve všech třídách. Děti jsou jiné rasy, pocházejí z 

různých rodin, mají různé názory, různé zájmy a různé talenty. Cílem multikulturní výuky je, aby se 

studenti učili respektovat rozmanitost a důraz na využití toho v pozitivním smyslu. K dosažení těchto 

cílů škola rozvíjí výukové metody, které se zaměřují na spolupráci studentů, každý student má své 

vlastní silné stránky, takže každý je respektován za vlastních podmínek a využívá talent všech 

skupin. Učitelé by měli tyto rozlišnosti využívat a nastavit různé metody výuky s cílem, aby studenti 

byli ve třídě aktivní a rozvíjeli svůj talent.  

 

Škola má mnoho preventivních programů. Jeden z nich je: 

 
Boj proti šikan ě Olweusar   - www.olweus.is  
 
Škola zavedla Olweus jako vzdělávací systém v letech 2002-2004. Škola je aktivním účastníkem 
programu a používá metodiku Olweusar v prevenci a řešení případů šikany.  
 
Program je založený na mnoha letech rozsáhlého výzkumu ve Švédsku a Norsku. Za ním stojí 
skupina odborníků pod vedením Dana Olweuse - psychologa a profesora na univerzitě v 
Bergenu. Program byl testován na několika školách, včetně Spojených států, kde byl vybrán jako 
jeden z deseti nejlepších ze 400 podobných programů. Program vybral nejefektivnější preventivní 
opatření ve školách a je podporován při jejím provádění.    
 
Olweus v Austurbæjarskóli 
Akční plán je v podstatě systém, který byl realizován ve škole v období od listopadu 2002 do května 
2004. Přijetí plánu znamenalo rekvalifikace a aktivní účast všech zaměstnanců školy. Dva průzkumy 
byly prezentovány studentům ve čtvrté až desáté třídě k identifikaci šikany ve škole. Po roce se 
snížilo obtěžování (šikana) o třetinu z více než 9,9% na 6,6%.  Od té doby jsou předkládány 
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průzkumy ročně. V roce 2012 byla obětí šikany 4,5%  a v roce 2013 již jen 2,1 % studentů  4. až 10. 
třídy. 
  
Zaměření programu je na vzdělávání. Všichni zaměstnanci školy obdrží informace o tom, co je to 
šikana, jak vzniká a jak reagovat při setkání s ní. Pilíře systému jsou pravidla třídy, konstantní 
vzdělávání a otevřená diskuse.  
Výsledkem desetileté práce je školní prostředí, které se vyznačuje:  

- teplá a otevřená atmosféra 
- zapojení dospělých při dozoru na školních prostorách 
- pevné meze nepřijatelného chování 
- jasné sankce za porušení pravidel 
- aktivní účast studentů při setkání se šikanou 

 

Dalším projektem je Islandština jako druhý jazyk  
 
Multikulturní výchova - CLIM 
V sedmdesátých letech se prosazovala vzdělávací politika zdůrazňující migrující kulturu – tzn. odložit 
vše co patří k původu přistěhovalců. Tato se ukázala jako špatná a začala se podporovat multikultura. 
 
Multikulturní výchova se stále vyvíjí. Je zaměřena na respektu rozmanitosti lidí. Děti jsou jiné 
národnosti, pocházejí z různých rodin, mají různé postoje a zkušenosti, zájmy a talenty. 
Multikulturní výchova se předává dále prostřednictvím všech oblastí výuky v každém věku. Snaží se 
učit děti vypořádat se s rozmanitostí v prostředí, respektovat je a uvědomit si jeho funkčnost. 
 
Multikulturní výchova předpokládá šest hlavních zásad:   
Studenti:  
· Naučte se vypořádat se s rozmanitostí 
· Naučte se empatii a spolupráci 
· Buďte solidární 
· Naučte se uznávat a respektovat jiné kultury  
· Pochopit fanatismus nacionalismus 
· Pochopit nebezpečí fanatismu a předsudků a rasismu  

Prostřednictvím výuky, která se zaměřuje na spolupráci a komunikaci, se děti učí, že prostřednictvím 
spolupráce lze dosáhnout více a výsledky budou lepší, než když pracují v samostatně. Důležité je 
hledat to co děti a třídu spojuje a nezdůrazňovat rozdíly, aneb „nikdo neumí všechno, ale každý umí 
něco“ 
 
Učitelé: 
· respekt jiných kultur 
· opatrnost proti rasismu 
· pozor na stereotypy 
· nepovyšujte vlastní kulturu na úkor jiných 
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· zdůrazňuje význam tolerance a soucitu 
· důraz na spolupráci a komunikaci studentů  

Výhody multikulturní výuky s kooperativním u čením jako metod ě výuky:  
· Lepší výkon v předmětu 
· Studenti se učí vypořádat se s rozmanitostí v prostředí obecně 
· Studenti se naučí řešit kulturní rozdílnosti v komunitě 
 
 

            
Budova školy  - maketa vytvořená studenty                         třída hudební výchovy (mmj.děti secvičují na závěr  

                                                                                              školního roku muzikál)                                           

 

                                                                                         
Třída – výuka islandštiny pro cizince                                     Jeden z vyučovacích prvků pro cizince – volba 

                                                                                              a vysvětlení významu daného (losovaného) slova 
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Jedním z projektů je čtenářská soutěž – student, každou přečtenou knihu zapíše (název + autor) na papírek a 

vlepí do ocasu draka, který je na hlavní chodbě u školní knihovny. Ta je volně přístupná všem o přestávkách.  

 

           

Školní bazén s geotermální vodou                              školní jídelna  

 

Poznámka: Děti cizího původu chodí na hodiny islandštiny 4x – 6x týdně vždy jednu hodinu. 

Známkování je ve škole bodovacím způsobem, tzn. že 10 je nejlepší (100%). Na Islandu neexistuje 

opakování ročníku, každé dítě i s „1“ postupuje dál. Výzkumy prokázaly, že snížené sebevědomí 

dítěte má větší následky v budoucnu než třída dětí s rozdílným stupněm znalostí. Mluvíme o ZŠ, 

kterou všichni absolvují od 1. do 10. třídy. Rozlišení znalostí dětí probíhá až na středním stupni 

vzdělávání - nadané a chytré děti nemají problém se naplno rozvíjet až v tomto věku.  
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3.  Městská knihovna – webová stránka  

Adresa: Tryggvagata 15, Reykjavík 

 
Městská knihovna Reykjavik nabízí:  

- Pomoc s domácími úkoly v útulném a tvůrčím prostředí  
- Podpora při výběru dalšího studia 
- Zvýšení sebevědomí  
- Přístup ke knihám, hudbě a filmům různých žánrů  
- Školní přípravu zajišťují dobrovolníci Červeného kříže 

 
Multikulturní projekty  
Veřejné knihovny jsou vstupní branou do komunity. Důraz je kladen na to, aby návštěva knihovny 
byla součástí každodenního života přistěhovalců.  
Cíle:  

- podporovat vzájemné sociální začlenění, porozumění a respekt, který je nezbytný v 
multikulturní společnosti  

- podporu islandské kultury a jazyka pro imigranty  
- zvyšování kvalifikace přistěhovalců v islandštině  
- posílení vazeb mezi všemi obyvatel; poskytnutí prostoru pro sdílení znalostí napříč sociálními 

skupinami  
- prolomit izolaci a podporovat solidaritu se sousedem  

 
Café Lingua 
Café Lingua je projekt Městské knihovny v Reykjavíku ve spolupráci s University of Iceland, Ústavem 
cizích jazyků, anglickou obcí, Reykjavik  - UNESCO městem literatury, kulturním centrem, Nordic 
House a s dalšími firmami a jednotlivci.  
Jedním z cílů Café Lingua je umožnit jazykům, které si našly cestu na Island, obohatit život a kulturu 
v obci a zároveň vzbudit zvědavost občanů ve světě kolem nás. Nabízí možnost pro zlepšení svých 
jazykových dovedností, prostor pro komunikaci v různých jazycích a poskytuje bránu do jiné kultury.  
Aktivity Café Lingua probíhají 1x týdně na různých místech ve městě, 1x měsíčně se koná 
představení jedné z rodných zemí místních přistěhovalců (9/2014 – Portugalsko, 10/2014 – Thajsko).  
 
Reykjavik Safari  
Projekt zahrnuje podporu kulturních institucí v podobě průvodců v různých jazycích. Jedná se o 
pilotní projekt realizovaný ve spolupráci Městské knihovny Reykjavik, Muzea umění, Městského 
muzea a Muzea fotografie v Reykjavíku.  
Reykjavík safari se zaměřuje na podporu a prezentaci městských muzeí a jejich aktivity v různých 
jazycích. Cílem projektu je vytvořit vztah mezi skupinami přistěhovalců na Islandu a vzdělávacích či 
kulturních institucí. Poskytuje prostor pro mezinárodní diskusi o umění a kultuře. 
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Budova knihovny                                                               prostory knihovny pro odpočinek 

  

Prostory knihovny určené pro malé děti                            koutek s českými knihami 

 
Knihovna dostala zakázku na výrobu propagačního materiálu pro síť islandských kaváren. Mozaiku vytvořila 

skupina 30 žen – neislandského původu. Kavárna motiv využívá na balení svých výrobků i výzdobu prostor. 
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Foto z Café Lingua  - Thajsko 
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4.  Město Reykjavík – odbor pro školy a volný čas  

Adresa: Borgartún 12-14, Laufbreka, Reykjavík  

Program: Jedna společnost - mnoho jazyků 
- práce s rozdílnými jazyky a kulturami v předškolní 
výchově v Rejkjavíku 
 
Odbor pro p ředškolní výchovu  
 
Státní školky: 
 -  64 státních předškolních zařízení s 5.700 dětmi  
-  1.132 dětí nemá islandský původ (z toho 700 dětí imigrantů) = 80 rozdílných národností a 50 jazyků 
(nejvíce je Poláků a Filípínců) 
- 1.500 zaměstnanců + 100 osob pracujících s dětmi se specifickými potřebami 
 
Soukromé školy: 
- 19 soukromých školek, ve kterých je 1.150 dětí 
- 220 osob, které hlídají 900 dětí doma 
 
Politika p ředškolního vzd ělávání  
- na Islandu je předškolní výchova prvním stupněm vzdělávání (předškolní vzdělávání je povinné); je 
inkluzivní – vzdělávání a péče je založena na rovnosti = o každé dítě je pečováno dle jeho potřeb a 
v úzké spolupráci s rodiči 
- základní myšlenky vzdělávací politiky: „Vzdělávací a sociální úspěch pro všechny děti a mladé lidi 
s příležitostí být hrdý na svou identitu, kořeny a kulturu“ a „Aktivní spolupráce mezi rodinou a 
mateřskou školou zvyšuje příležitost k prosazování aktivního přístupu k dvojjazyčnosti, která je 
oceňována jak jedincem, tak celou společností“ 
- všichni u čitelé jsou vedeni k tomu, aby kladli d ůraz na Islandštinu a zárove ň i na mate řský 
jazyk – všechny d ěti jsou integrovány do normálních MŠ = neexistuje M Š pro cizince 
 
Spolupráce s rodi či 
- první pohovor s rodiči je realizován ještě před nástupem dítěte do MŠ, kde jsou konzultovány 
potřeby a specifika dítěte (vč.toho, jakým jazykem doma hovoří); další pohovory během školního roku 
- rodiče dostanou základní brožuru o spolupráci s MŠ , která je v 10 světových jazycích; obsahuje 
nejčastější otázky a odpovědi, základní slovníček pojmů a kontakty na MŠ; informace jsou členěny 
dle věku dětí: 

- Děti ve věku 0 - 3 roky 
- Děti ve věku 3 – 6 let 

- podobná brožura je určena i pro rodiče školních dětí (tím, že je MŠ prvním stupněm vzdělávání – 
pak ve stejném duchu pokračují v práci i na základní škole): 

- Děti ve věku 6 -10 let 
- Děti ve věku 10 – 16 let 

-učitelé i rodiče společně vytváří „Knihu komunikace “, kde jsou názorně vysvětleny nejčastější 
situace – pomáhá to k pochopení, porozumění a vytváří respekt před znalostí mateřského jazyka  
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Letáček pro rodiče začínajících předškoláků                            základní brožura o spolupráci s MŠ 

(ve všech jazycích zapsaných dětí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kniha komunikace učitelů a rodičů 
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5. MODURMAL –  www.modurmal.com   

Cílem spolku Modurmal je podpora bilingvních dětí při zachování jejich 

rodného jazyka. 

Podpora druhého rodného jazyka (ne islandského) bilingvních dětí je na 

Islandu od roku 1994. Tento program byl podporován odborem pro sport a 

volný čas. V roce 2001 vznikla asociace s cílem vytvořit jasný program 

s definovanou osnovou. Financování je prostřednictvím školství a grantů.   

V roce 2008 obdržel spolek uznání Mezikulturního centra pro jeho aktivní práci v otázkách 

přistěhovalectví na Islandu. Cenu předával prezident Islandu Ólafur Ragnar Grímsson. 

 

Island má definovaný úkol podpory mateřských jazyků jiných národnostních menšin.  

Cílem je dosáhnout mimo jiné: 
•  vzdělávání a rekvalifikace rodičů 
•  podpora prvního (rodného) jazyka 
•  pořádání kulturních akcí 
•  podpora činností souvisejících s výzkumem 
•  podpora aktivní mnohojazyčnosti ve společnosti 
•  rozvoj mateřského jazyka a spolupráce s dalšími organizacemi v tuzemsku i zahraničí ve  
   stejné nebo podobné oblasti 

 
V současné době jsou součástí spolku následující národnosti: 

- albánská 
- amharská  (sever Etiopie) 
- anglická 
- čínská 
- česká 
- ghanské (region Volta - Ewe a Ašantové - Twi) 
- francouzské 
- italské 
- japonské 
- korejské 
- lotyšské 
- litevské 
- německé 
- polské 
- portugalské 
- ruské 
- španělské 
- švédské 
- thajské 
- turecké 
- vietnamské 
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6. ČENI - čeština na Islandu 

Adresa: Sogavegi 224, Reykjavík 108 

Česká společnost na Islandu byla založena 12.16.2011. Spolek sdružuje české mluvčí, kteří mají 

bydliště na Islandu a přátele v České republice. Zakladatelů společnosti bylo asi 20 lidí a jejich 

dětí. Cílem společnosti je udržet dětem rodný jazyk a představit českou kulturu. 

Výuka probíhá vždy ve čtvrtek (na adrese spolku) a v sobotu v ZŠ Fellaskóli.  

Spolek organizuje  různé akce, jako jsou besídky, karneval a další. Předsedkyně sdružení je 

Renata Emilsson Pešková, renatapeskova@yahoo.com  

 

Pozn. My jsme se účastnili akce s neformálním názvem „Babinec“ třináctého v pořadí. Zde se 

setkávají Češky s dětmi žijící na Islandu. Výměna zkušeností, názorů a dalších postřehů z řad 

stejného kulturního a národnostního prostředí je pro členy velmi pozitivní. Babince probíhají 

v domácnostech členů a to zejména kvůli dětem, které jsou jeho nedílnou součástí. Frekvence 

setkávání je cca jedenkrát do měsíce. 

 

     
Skupinové foto Babince                                                 houslové vystoupení syna jedné ze členek   

                                                                                       spolku  
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Česká škola: Fellaskóli, Breiðholt, učebna 201 a 202 

Dvě skupinky dětí – mladší (do 4 let) a starší (od 5 do 10 let). Zatímco mladší děti mají dopolední 

program hodně podobný programu v mateřské škole – české písničky, říkanky a básničky, starším 

dětem probíhá obvyklá výuka – počínaje čtením, psaním, gramatikou, prvoukou a vlastivědou. 

Děti používají slabikáře, učebnice a pracovní sešity, které jim poskytlo MŠMT v ČR (není to 

pravidlem, bylo to spíš výjimečná situace).  Svačinovou přestávku mají děti naplněnou 

předčítáním českých knih  - při naší návštěvě to byly jiráskovy  Staré pověsti české – O rytíři 

Bruncvíkovi. Krásně se zde prolíná pohádka a dějiny.  

Děti se scházejí pravidelně jedenkrát týdně, v průběhu roku mají čtenářskou soutěž, po ukončeném 

pololetí je čeká vysvědčení. Školní docházka mateřského jazyka zatím není uzákoněná – resp.je 

pouze na dobrovolné bázi. Děti se ve škole scházejí rády, doma zpracovávají domácí úlohy a 

připravují se na další českou hodinu.  

Mimo české školy navštěvují od pondělí do pátku klasické islandské školní  vzdělávání. 

    

Výuka dětí v české škole – skupinka v počtu               Ukázka používaných učebnic a slabikáře. 

4-10 dětí.  

 



 
 
 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 

 /Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Funds 

 
Rodiče a děti Kadaně o. s., Chomutovská 1619, 43201 Kadaň, IČ: 266 37 260,   www.radka.kadan.cz 
Koordinátorka projektu: Jarmila Bůchová            tel: 733 748 030                   e-mail: radka@kadan.cz                
 

          
      Výuka u tabule – tzv. šibenice                                      přestávka se čtením probíhá v kroužku na koberci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                               Skupinka menších dětí – čtení, zpívání, povídání      

 

 

      

 

 

                                                                                  

 

 

       Budova školy    

 

Zprávu zpracovala: Jarmila Bůchová, v Kadani 3. 11. 2014.  


