
Finské odborné školství viděné Petrem 
Brandejsem v březnu 2014

• Všechny údaje jsou prezentovány 
tak, jak jsem je viděl, nebo mi byly 
ústně sděleny. Tzn. jsou bez 
záruky, dělal jsem ale, co jsem 
mohl☺.



Systém školství
• Přicházejí po devítiletce (víceletá gymnázia nejsou)

• Odborné školy – 3leté (spíše učňáky) s možnosti současně studovat na gymplu „na maturitu“, nebo jít i přímo na 
odbornou výšku mají min. 20 týdnů praxe/3roky studia

• Gymnázia 3letá zakončená „státní“ zkouškou (?)

• 6 týdenní moduly (totéž na gymnáziu) s kredity, po modulech zkoušky

• Vysvědčení – výpis modulů

• Známky: 3-2-1-propadl (na základce 10-9-…4 propadl)

• První modul ANJ (30 hod.) třeba až v březnu!

• Nezvoní

• Po 2. hodině 15 min. přestávka (někde povinná)– kafe a sendvič platí školy

• Školní jídelna (děti zdarma)

• na školství šlo peněz průměrné množství, škrty

• když se něco má dělat, dělají to, i když mají pochybnosti (teď nová, ještě více pohodová reforma ZŠ)

• Systém certifikátů: chcete dělat tesaře? – složte zkoušky a je to, můžete se i přihlásit do kurzů na doškolení

• Musí se učit švédsky, přestože je to dost k ničemu (se Švédy mluví stejně anglicky) 



Škola, kde jsem byl:

• JEDU – cca 3500 žáků na 7 odborných školách velikosti MSŠ, až 100 km od 
sebe

• Obory: ICT, automechanik, kadeřnice, zámečník, rekreolog (lov, rybaření, 
koně, lyže…), zahradník, kuchař, elektrikář, stolař, svářeč, zdravotník, 
zajišťování koncertů apod., animace, lesník, farmář a další

• Učí i dospělé (třeba rok a půl 30 hod. týdně na programátory) 

• Učí ve vězeních

• Učí postižené (tělesně i mentálně)

• Učí imigranty

• Je spoluvlastněna městy regionu, ta rozhodují i o náplni atp., úzce 
spolupracuje s podniky 

• Dostává podle oboru 7-20.000 EUR na studenta/rok (v tom jsou ale i 
investice apod.)

• právě provádí (zodpovědně) auto-evaluaci (spousta hodin vedení na 
poradách)



Student..

• Knihy si kupuje sám

• Ubytování na intru má zdarma

• Obědy má zdarma

• Na mezinárodní stáže se mu moc nechce

• D.ú. často nedělá (a tedy nedostává)

• Stydí se prezentovat před ostatními☺

• Má na PC ve škole zablokovaný fb (někde)

• Učí se hodně prakticky – např. různé profese staví rod. dům, který pak prodají, 
vyrábějí věci pro školu, opravují školu, pracují ve firmách, v lese, na farmách, v 
nemocnicích

• ve třídě je zcela uvolněný, ale nakonec vždycky nějak udělá, co má☺



Učitel…
• Nezažívá hospitace, jen zpětnou vazbu z dotazníků studentů

• Je rád, že není na 2. stupni základky☺ (peklo!)

• Na VŠ studuje 3,5 roku obor, 1,5 roku učí, což pak stačí na ZŠ i SŠ. 
(tak to bylo v 90 letech)

• Učební metody s nikým nesdílí, ale VELMI úzce spolupracuje s 
ostatními (opravy strojů, výroba)

• Bere cca 2500-3000 EUR (průměrný plat 3500 EUR)

• Učí 850 hodin za rok (u nás cca 750?)

• Učí někdy 35 hod./týden, někdy 8

• Používá elektronickou třídnici, projektor, běžně počítače, „čtečku 
knih“

• Hodinu zahajuje i končí „lážo, plážo“

• Je stále dobře naladěn (případné vyčerpání skrývá:-), připraven 
pomáhat, ignoruje mobily, nedochvilnost, drzosti, nezájem, 
krkání, nohy na stole, nenošení knih (ofotí!), zapůjčuje tužky, 
nikdy „nebuzeruje“

• Student není podřízený, ale zodpovědný mladší kolega



Poučení?
• Žádné nemám, systém je příliš 

komplikovaný a těžko říct, která část 
způsobuje tak dobré finské výsledky

• Nicméně podle mého odhadu 
důležitosti:

• Počet žáků ve třídách (15-20, výjimečně 
25)

• To co měří PISA, se ve Finsku tak vyučuje 
(praktické využití)

• Počet asistentů, psychologů, vychovatelů, 
koordinátorů

• Upřímný zájem učitelů studentům 
pomáhat a ne je „drbat“

• Velká autonomie učitelů, žáků i škol a z 
toho plynoucí pocit smysluplnosti 

• Celkový „duch“ společnosti (a tím i ve 
škole) – je to NAŠE škola, NAŠE město, 
NÁŠ stát a MY to všechno můžeme měnit


