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Vybraní pedagogové našeho gymnázia měli jedinečnou možnost se zúčastnit 
zahraniční stáže ve finském městě Hämeenlinna. 
 
Na stáž jsme odjížděly plné očekávání, neboť o finském vzdělávacím systému 
je známo, že je údajně „nejlepší na světě“. Co jsme tedy v zahraničí viděly, a 
v čem podle nás spočívá výjimečnost školství v této skandinávské zemi?  
 
Naší hostitelskou školou bylo přírodovědně matematické gymnázium 
v městečku Hämeenlinna, které leží přibližně 100 km od Helsinek. Co do 
počtu studentů se jedná o větší školu, než je ta naše. Pro studenty je 
k dispozici školní psycholog, speciální pedagog/výchovný poradce a zdravotní 
sestra. 

 
Zúčastnily jsme se výuky různých předmětů; navštívily jsme hodiny jak přírodovědných předmětů, tak těch 
humanitních a neopomněly jsme samozřejmě ani hodiny u nás tolik oblíbených cizích jazyků. 

 
Ve třídách panoval klid, všudypřítomná disciplinovanost 
žáků a vysoké pracovní nasazení. I přes vyšší počet 
studentů ve třídě (až 35 žáků!) jsme nezaznamenaly 
žádnou nekázeň. Ve Finsku je povolání učitele vnímáno 
stále velmi lukrativně a je vysoko hodnocené nejen 
společností, ale i studenty. Pedagog je respektován, je 
k němu vzhlíženo, což zajisté přispívá i k dobrým 
vztahům s rodiči. Pedagogové byli všestranně aktivní 
a studenty motivovali k lepším výkonům, vedli je 
k samostatnosti, otevřenosti a akceptovatelnosti jiných 
kultur. V žácích je obecně velmi podporována 
multikulturní výchova, je kladen důraz na individualitu 
a jedinečnost každého žáka. 

I přes deficit žáků s odlišným mateřským jazykem, což je do jisté míry způsobené i národnostním složením Finska, 
se škola snaží, aby žáci poznávali i jiné kultury a organizuje tak pro ně pravidelné výměnné studijní pobyty, které 
jsou mezi studenty velmi oblíbené. 
Finští kolegové zdařile využívají výpočetní techniku ve své výuce; dataprojektor na každé hodině je 
samozřejmostí. Dále využívají různých výukových aplikací a žáci často pracují na laptopech. Výuku se snaží 
zatraktivnit různými vyučovacími metodami a rozvíjet tak v žácích nejen logické a kreativní uvažování.  
 
Zajímavou odlišností finské školy je péče o psychické i fyzické zdraví nejen dětí, ale i dospělých. Ve škole jsou 
k dispozici specializovaní lékaři (psycholog, zdravotní sestra, stomatolog), kteří žákům nabízejí své služby 
bezplatně. Stejně tak je ve školní jídelně pestrá nabídka vyvážené stravy, která je v plné výši hrazená státem. 
 
Stáže jsme se zúčastnily ve dvou termínech a to 13. – 16. 9. 2021 a 4. – 7. 10. 2021, měly jsme tak možnost 
s kolegyněmi porovnat naše poznatky a prezentace pro ostatní kolegy taktéž proběhla ve dvou termínech. 



                                                                                          

 

 
Na stáž vyjely RNDr. Olga Švábová, Ing. Šárka Košková, Mgr. Tereza Růžičková, Mgr. Veronika Růžičková, Anna Li-
Tsay a ředitelka gymnázia, doc. Taťjana Pergler, Ph.D. 
 
Na mnohém jsme se shodly, stáž byla inspirativní a každá z nás si určitě odnesla poznatky, které využije ve svém 
předmětu. 
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