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Navázaly jsme na zářijovou stáž kolegyň Ing. Koškové a RNDr. Švábové, a i my jsme navštívily finské město 
Hämeenlinna.  
 
Naší hostitelskou školou bylo přírodovědně matematické gymnázium 
v městečku Hämeenlinna. I přes technické a přírodovědné zaměření 
školy si však studenti mohou volit jazykové, hudební či výtvarné 
kurzy. Celkový počet žáků ve škole je okolo 400, naše gymnázium 
tedy převyšují, nikoliv ale v počtu žáků s OMJ, kterých mají opravdu 
pomálu. 
 
O studenty pečuje celá řada pedagogického i nepedagogického 
personálu vč. starších studentů. Mohou využít služeb školního 
psychologa, speciálního pedagoga/výchovného poradce nebo 
zdravotní sestry. O nově příchozí studenty se starají tzv. TUTORS, což 
jsou studenti vyšších ročníků, kteří nováčkům pomáhají s orientací ve 
škole. IT – SUPPORT pomáhá novým studentům naopak pouze ve 
školních programech. INTERNATIONAL CLUB (Mezinárodní klub) je pod výhradním vedením studentů a skrze 

organizování různých společenských akcí pomáhá s inkluzí žáků s OMJ. 
STUDENTSKÁ RADA je obdobou našeho Žákovského parlamentu. 
Zástupci studentů se schází pravidelně a společně rozhodují o budoucích 
aktivitách pro své spolužáky. V případě zájmu se studenti mohou podílet 
i na tvorbě studentského časopisu ILTANEN, který je opět plně v jejich 
rukou. 
 
Ve výuce jsme navštívily kolegy především v humanitních předmětech 
a cizích jazycích. I přes vyšší počet studentů ve třídě (až 35 žáků!) 
probíhala výuka klidně a disciplinovaně. 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. 
 
Stáže jsme se zúčastnily v termínu 4. – 7. 10. 2021, měly jsme tak 

možnost s kolegyněmi porovnat naše poznatky. Prezentace pro ostatní kolegy proběhla v pátek 15. října. 
 
Stáže se zúčastnila Anna Li-Tsay a ředitelka gymnázia, doc. Taťjana Pergler, Ph.D. 
 

                                                                                                                   Anna Li-Tsay, doc. Taťjana Pergler, Ph.D. 
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