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PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ INSTITUT
PRO DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍSPECIÁLNÍ  VYDÁNÍ  K  JAZYKOVÉMU  VZDĚLÁVÁNÍ

Cizí jazyky pro odbornou praxi
Rok 2015 byl Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem 
obchodu a průmyslu vyhlášen jako Rok 
průmyslu a technického vzdělávání 
(http://rokprumyslu.eu/). Z tohoto dů-
vodu je v pořadí již čtvrtá mezinárodní 
konference k vícejazyčnosti, kterou 
pořádají MŠMT a Národní institut pro 
další vzdělávání ve spolupráci se Za-
stoupením Evropské komise, Goethe 
Institutem, Francouzským institutem a 
Britskou radou 12. října 2015, zaměře-
ná na význam výuky odborného cizího 
jazyka pro uplatnění v praxi.

V anglofonním prostředí se užívá pro výuku cizí-
ho jazyka zaměřeného na komunikaci v konkrét-
ním oboru  termín Language  for Special Purpo-
ses  (LSP)  -  výuka  cizího  jazyka pro  specifické 
účely. V případě aplikace na výuku francouzštiny 
jako cizího jazyka se užívá termín Français aux 
objectifs spécifiques (FOS). V českém prostředí 
zdomácněl doslovný německý termín Fachspra-
che – odborný cizí jazyk.
Výuka  odborného  cizího  jazyka  se  začala 
v  didaktice  cizích  jazyků  rozvíjet  od  60.  le-
tech minulého století, viz definice autorů Picht  
& Draskau, Terminology: An introduction. Guil-
dford: University of Surrey (1985) „a formalized 
and codified variety of language, used for speci-
al purposes with the function of communicating 
information of a specialist nature at any level in 
the most economic, precise and unambiguous 
terms possible“. Klíčová slova ve výše uvede-
né  definici  je  na  odbornost  zaměřené  výuka 
ve všech jazykových úrovních, tj. již od úrovně 
A1 dle SERR, samozřejmě v závislosti na obo-
ru vzdělání, a výuka která  je efektivní, přesná  
a jednoznačná. 
O výuce cizího  jazyka zaměřeného na odbor-
nost ve středních školách pojednává i Společný 
evropský  referenční. V případě prvního cizího 
jazyka se uvádí doporučení „redukovat formál-
ní  vyučování  v  prvním  cizím  jazyce  a  místo 
toho používat  tento  jazyk pravidelně nebo pří-
ležitostně  pro  výuku  dalšího  předmětu  (forma 
„odborně  zaměřeného  učení“  a  „bilingvního 
vzdělávání“). 
Výuce  odborného  cizího  jazyka  se  věnuje 
MŠMT ve spolupráci s NIDV již více než tři roky 

–  za  tu  dobu  proškolil  NIDV  k  tomuto  tématu 
více než 500 učitelů cizích jazyků na středních 
školách. Obecnou snahou je dosáhnout co nej-
větší efektivity, tj. aby se žáci v cizím jazyce uči-
li to, co je nejblíž jejich odbornosti a nebyli pře-
těžováni „zbytečnou“ slovní zásobou, která pro 
některé může být zatěžkávající a demotivující.  
Pro některé administrativní či ekonomické obo-
ry  vzdělání  existují  učebnice,  které  zohledňují 
specifika  daného  oboru  již  od  začátku  výuky. 
Pro většinu oborů vzdělání, zejména technické-
ho zaměření, učebnice, které by byly zaměřeny 
na specifiku daného oboru, nejsou v České re-
publice dostupné. Školy tedy používají klasické 
učebnice a doplňují je většinou vlastními výuko-
vými materiály zaměřenými na odbornost. Ten-
to způsob je pro učitele časově velmi náročný, 
navíc školy nemají k dispozici dostatečné tech-
nické  a  personální  zázemí,  aby  vytvořily  zají-
mavý výukový materiál. Navíc pro učitele cizích 
jazyků, kteří většinou nemají odborné vzdělání, 
je výuka odborného cizího jazyka těžká. 
V roce 2014 zorganizovalo MŠMT ve spoluprá-
ci  s  NIDV  seminář  k  výuce  odborného  cizího 
jazyka,  ze  kterých  vyplynula  potřeba  zajistit 
sdílení  již  dostupných  výukových  materiálů, 
případně vývoj nových a stanovit koncepční ku-
tikulární rámec pro výuku odborného cizího ja-
zyka. Shodli se na tom i účastníci kulatého stolu 
k této problematice v červnu 2015 se zástupci 
profesních  asociací  odborného  vzdělávání  
a odborných škol

Požadavek  na  znalost  odborné  terminologie 
je uveden i v rámcových vzdělávacích progra-
mech.  V  oborech  středního  odborného  vzdě-
lávání  zakončených  maturitní  zkouškou  by  
v  případě  prvního  cizího  jazyk  měla  předsta-
vovat  20 %,  v  případě  druhého  cizího  jazyka  
15 %. Pro střední odborné školy se ve srovná-
ní s gymnázii jedná o náročný úkol, neboť mají 
kontrolovatelnou výstupní úroveň v podobě ma-
turitní zkoušky na stejné úrovni jako gymnázia 
při nižší hodinové dotaci. Obory vzdělání s vý-
učním  listem mají výuku dalšího cizího  jazyka 
většinou nepovinnou, nicméně trh práce často 
alespoň základní znalosti např. německého ja-
zyka v případě technických oborů, požaduje. 
Cílem  tedy  je  zefektivnit  výuku  cizích  jazyků  
v odborných školách tak, aby byli žáci připrave-
ni nejen na maturitní zkoušku, ale i pro komuni-
kaci v rámci odbornosti, a tedy i pro trh práce. 
Je  třeba  navíc  vytvořit  takové  podmínky,  aby 
se věnovali  i dalším cizím jazykům, které  jsou 
pro uplatnitelnost na trhu práce klíčové. Navíc 
na  základě  příhraniční  spolupráce  vzniká  čím 
dál  větší  potřeba  znalosti  německého  jazyka 
v  technických  oborech  zakončených  výučním 
listem.  Jednou z cest  je  zefektivnit  výuku  tak, 
aby  byla  co  nejvíce  zaměřena  na  odbornost  
a navíc využila co nejvíce poznatky a postupy  
z výuky prvního cizího jazyka. Pak se třeba po-
daří zajistit i dostatečný počet techniků hovoří-
cích německy či recepčních francouzsky.  

Marie Černíková, MŠMT

SŠ technická Zelený pruh v Krči učí žáky odbornou terminologii v němčině a angličtině již od prvního 
ročníku. Foto: archiv NIDV.
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Národní institut 
pro další vzdělá-
vání podpořil ve 
školním roce 2014 
– 2015 díky projek-
tu spolufinancova-
ného z OP VK Cizí 
jazyky pro život 

více než tři stovky škol v celé ČR nejen 
rodilými mluvčími, ale také vzdělávacími 
aktivitami zaměřenými na podporu inter-
nacionalizace a přípravu a realizaci mezi-
národních projektů škol, na popularizaci a 
zavádění metody CLIL a na jazykové vzdě-
lávání (prezenčními kurzy pro učitele a for-
mou blended learningu pro učitele i žáky).  

Rodilí mluvčí do škol
Působení rodilých mluvčí ve školách lze bez 
nadsázky pokládat za fenomém jazykového 
vzdělávání, které školy v naprosté většině 
vítají a požadují. V pozici rodilého mluvčího 
jsou sice upřednostňováni kvalifikovaní učite-
lé před nekvalifikovaným „jazykovým asisten-
tem pedagoga“, ale jak ukázal náš průzkum, 
rozhodující je schopnost a připravenost školy 
i samotného rodilého mluvčího motivovat 
žáky (ale také ostatní učitele), vnést a při-
jmout do školního klimatu nový interkulturní 
a cizojazyčný prvek a dokázat využít rodilého 
mluvčího pro spontánní komunikaci v cizím 
jazyce nejen v hodinách, ale i mimo výuku. 
Díky projektu Cizí jazyky pro život působilo ve 
více než 200 základních školách v celé ČR 
141 anglických, německých a francouzských 
rodilých mluvčí. Podařilo se nám ověřit cent-
ralizovaný systém jejich kaskádovité podpory, 
a to metodické, odborné, vzdělávací i orga-
nizační, kdy do jejich koučinku a vedení bylo 
zapojeno hned několik subjektů: uvádějící 

Dva fenomény v jazykovém vzdělávání
Rodilí mluvčí a blended learning

učitelé a tutoři, kteří mu společně s pracovní-
ky projektového týmu pomáhali řešit jak otáz-
ky související s jeho pedagogickou činností, 
tak s jeho pobytem a životem v naší zemi.
Z dotazníkových šetření, která byla provede-
na ke konci projektu mezi rodilými mluvčími 
i v podpořených školách, vyplynula řada za-
jímavých zjištění, týkajících se působení ro-
dilých mluvčí Např. naprostá většina rodilých 
mluvčí působila výhradně v jazykových ho-
dinách, jen malý počet byl zapojen do výuky  
v jiných předmětech při zavádění metody CLIL, 
což potvrzuje naše zjištění, že školy stále ješ-
tě zaujímají zdráhavý postoj k zavádění této 
metody. Více než polovina rodilých mluvčí se 
zapojila i do aktivit školy mimo výuku.
Velkou pozornost by si i do budoucna zaslou-
žila problematika samotného přijetí rodilého 
mluvčího do školy, jeho zapojení a spoluprá-
ce ostatních učitelů v pedagogickém sboru. 
Zatímco naprostá většina rodilých mluvčí byla 
spokojena s podporou a vedením ze strany 
svých uvádějících učitelů a vyučujících cizích 
jazyků, nedá se to tak jednoznačně říci o spo-
lupráci či přístupu ze strany ostatních učitelů 
ve škole.
Je zřejmé, že přijmout do školy rodilého mluv-
čího vyžaduje komplexní přípravu celého 
pedagogického sboru včetně vedení školy. 
Pozitivní naladění a počáteční euforie mohou 
být často přehlušeny komunikačními a kul-
turními bariérami, nedostatečnou informova-
ností o vzdělávacích cílech a úkolech, které 
má rodilý mluvčí ve škole plnit, často ale také 
samotnou osobností rodilého mluvčího, jeho 
kvalifikovaností, zkušenostmi, ale i soukromý-
mi problémy, které musí během svého pobytu 
v naší zemi řešit.
Přes všechna úskalí, která museli učitelé se 
svými rodilými mluvčími v rámci našeho pro-

jektu řešit, je naprostá většina škol přesvěd-
čena, že působení rodilého mluvčího bylo 
pro žáky přínosem – 92 % z dotázaných škol 
má jednoznačný zájem i nadále mít rodilého 
mluvčího.
Digitální vzdělávání ve výuce cizích jazyků 
– rodilí mluvčí virtuálně 
Projekt Cizí jazyk pro život byl inovativní ještě 
v jedné stěžejní aktivitě: poprvé jsme v ČR 
v širším rozsahu pilotně zavedli a ověřili výho-
dy a možnosti individualizovaného řízené-
ho blended lerningu pro výuku angličtiny 
s důrazem na rozvoj ústních komunikač-
ních dovedností žáků i učitelů. Na základě 
výsledků výběrového řízení se nám v rámci 
projektu podařilo zapojit do studia systémem 
DynEd přes 1.200 žáků a 72 učitelů z 24 škol 
z celé ČR. 
Výsledky šetření ČŠI a mezinárodních srov-
návacích testů dlouhodobě konstatují nedo-
statečné kompetence českých žáků a absol-
ventů základních škol v oblasti cizojazyčné 
výuky, především nedostatečné schopnosti 
žáků samostatně mluvit a komunikovat 
v cizím jazyce. Hledáme-li efektivní cesty 
k osvojování cizích jazyků a prohlubování 
jazykových dovedností již od základní školy, 
nelze přehlížet možnosti, které nabízí digitál-
ní vzdělávání a využívání ICT. Jde tedy nejen  
o to vybavit školy počítačovou technikou, 
ale je třeba nabídnout a dostat do škol kva-
litní digitální výukové systémy, které usnadní 
práci učitelům, zefektivní jazykovou výuku  
a pozitivně motivují studenty a žáky k aktivní-
mu využívání cizích jazyků. 
Vsadili jsme na kvalitu
V rámci našeho projektu jsme chtěli nabídnout 
školám kvalitní výukový systém, který splňu-
je široké uživatelské nároky, a to co se týká 
rozsahu a kvality nabízených vzdělávacích 
modulů (v kategoriích od nejmladších žáků 
až po dospělé uživatele a ve všech úrovních 
znalostí od začátečníků až po velmi pokročilé 
studenty), intenzívního a efektivního nácviku 
ústních komunikačních dovedností, podpory 
žáků se specifickými poruchami učení, za-
čleňování metody CLIL do výuky, poskytnu-
tím komplexní metodiky a sylabů pro učitele  
a v neposlední řadě možností studia v reži-
mu online i off-line v širokém spektru uživa-
telských platforem. Výukový systém DynEd, 
který začal být vyvíjen v USA před 25 lety  
a v současné době je využíván v řadě ev-
ropských států, tyto požadavky jednoznačně 
splnil – potvrdil nám to i průzkum mezi zapo-
jenými školami, jehož výsledky jsme zveřejnili 
v jednom z výstupů projektu, manuálu Rodilí 
mluvčí do škol.

Alena FaberováRodilý mluvčí Remi Mariot působil v ZŠ Studánka v Pardubicích. Foto: archiv NIDV.
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Evropská unie a mnohojazyčnost 
- role překladatelů a tlumočníků

Mnohojazyčnost je nedílnou součástí Ev-
ropské unie od samého počátku. Vůbec prv-
ní evropské nařízení z roku 1958 se zabývá 
jazyky: upravuje jejich užívání v tehdejším 
Evropském hospodářském společenství  
a stanoví, že francouzština, němčina, ital-
ština a nizozemština coby úřední jazyky 
zakládajících členských států (Francie, 
Belgie, NSR, Lucembursko, Itálie, Nizo-
zemsko) jsou i úředními jazyky Společen-
ství. Od té doby se počet úředních jazyků 
po každém rozšíření Evropských společen-
ství a později Evropské unie rozrůstal. Češ-
tina k nim patří od roku 2004 a jako zatím 
poslední, dvacátý čtvrtý úřední jazyk Unie 
přibyla v roce 2013 chorvatština. Zmíněné 
nařízení č. 1/1958 platí s příslušnými nove-
lami dodnes.
Veškeré právní předpisy EU jsou tak dostup-
né ve všech jazycích EU, a od návrhu Ko-
mise přes pozměňovací návrhy Evropského 
parlamentu po schválení Radou. Ve všech 
úředních jazycích EU je také k dispozici  
i celá řada nelegislativních dokumentů, ať 
už jsou to sdělení Komise, tiskové zprávy či 
informace na webových stránkách.
Mnohojazyčné fungování Unie vyžaduje 
zejména překladatele a tlumočníky. EU za-
městnává na 4300 překladatelů a 1000 tlu-
močníků. Specifickou unijní profesí jsou pak 
právníci-lingvisté, kteří se starají o jazykově-
-právní stránku legislativy. Dbají i na to, aby 
právní předpisy Unie byly ve všech jazycích 
skutečně identické. Všechna jazyková znění 
mají totiž stejnou právní platnost. Tlumoč-
níci jsou zejména potřeba při zasedáních 
Evropského parlamentu, jednáních Evrop-
ské komise a Rady EU a řízeních Soudního 
dvora EU. Své překladatelské oddělení mají 
všechny hlavní evropské instituce. Pro různé 
evropské agentury (například agenturu pro 
navigační systém Galileo v Praze) je k dis-
pozici Překladatelské středisko v Lucembur-
ku. Největším překladatelským pracovištěm 
v rámci institucí EU je Generální ředitelství 
pro překlady Evropské komise (DGT), které 
sídlí v Bruselu a Lucemburku a své místní 
kanceláře má i v členských státech při Za-
stoupení Komise. DGT překládá ze všech  
a do všech úředních jazyků a zaměstnává 
přibližně 1700 překladatelů, z toho 70 Če-
chů. Celkově bylo za loňský rok na DGT pře-
loženo 2,3 milionu stránek, z toho do češtiny 
přes 84 tisíc stránek.

Evropská unie a podpora výuky jazyků
Podle článku 165 Smlouvy o fungování EU 
Unie plně respektuje jazykovou rozmanitost 
členských států a podporuje myšlenky Unie 
ve vzdělávání, zvláště výukou a šířením ja-
zyků členských států. Jedná se především 
o zkvalitňování jazykové přípravy a o do-
sažení ideálního cíle, kdy každý občan EU 
bude kromě své mateřštiny ovládat dva cizí 
jazyky. K výuce alespoň dvou jazyků od út-
lého věku vyzvala Evropská rada ve svých 
závěrech z Barcelony 2002. Jazykové do-
vednosti nejsou pouze zdrojem poznání  
o cizí zemi a kultuře, ale i důležitým předpo-
kladem mobility a pracovního uplatnění. To-
muto tématu se věnují i závěry Rady ze dne 
20. května 2014 o mnohojazyčnosti a rozvoji 
jazykových kompetencí. 
Jazyková příprava se stala důležitou sou-
částí programu Erasmus+, programu EU 
pro vzdělávání na období 2014–2020. Pro 
mladé lidi, kteří vyjíždějí na studijní pobyt 
či dobrovolnickou činnost do jiné země, 
je k dispozici „On-line jazyková podpora“. 
V rámci této služby si studenti zjišťují svou 
úroveň jazyka, který budou při studiu pou-
žívat. Podle výsledků si mohou zlepšit své 
jazykové znalosti v online jazykovém kurzu, 
ať už před odjezdem nebo během pobytu  
v zahraničí. Od spuštění programu si po celé 
EU nechalo vyhodnotit svou jazykovou úro-
veň 220 000 studentů. 65 000 mladých lidí 
vyjíždějících do zahraničí se pak zúčastnilo 
on-line jazykového kurzu.V duchu mnohoja-
zyčnosti se nese řada dalších iniciativ Evrop- Pokračování na straně 8

ské komise. Patří mezi ně např. Evropský 
den jazyků. Ten se na základě prohlášení 
Rady Evropy z 6. prosince 2001 slaví kaž-
doročně 26. září. Jeho cílem je propagovat 
studium jazyků a jazykovou rozmanitost 
coby nástroj pro dosažení většího mezikul-
turního porozumění a důležitou součást bo-
hatého kulturního dědictví Evropy. Po celé 
EU se ke Dni jazyků konají nejrůznější akce. 
V Praze je to tradiční „Speak Dating“, což 
jsou zábavné interaktivní minilekce v mno-
ha jazycích. Letošní akce proběhla 24. září 
v Paláci Lucerna a zájemci si mohli vyzkou-
šet 20 jazyků.
Další akcí je překladatelská soutěž pro 
středoškolské studenty Juvenes Transla-
tores. Koná se každoročně již od roku 2007 
a je určena pro 17leté studenty. Ti překládají 
jednostránkový text z jednoho jazyka EU 
do druhého. Při počtu 24 úředních jazyků si 
mohou vybrat z 552 jazykových kombinací. 
Autoři vítězného překladu – za každou zemi 
je vybrán jeden vítěz – jedou za odměnu do 
Bruselu na slavnostní předání cen. Navštíví 
také Generální ředitelství pro překlady, kde 
mohou blíže poznat práci profesionálních 
překladatelů Evropské komise. Soutěž je po 
celé EU velmi populární a každoročně se do 
ní hlásí tisíce škol. Účast je proto omezena: 
za každou zemi se účastní pouze tolik škol, 
kolik má daná země poslanců v Evropském 
parlamentu. V minulém ročníku se tak napří-
klad zúčastnilo 21 českých škol. Vítězkou se 
za Českou republiku stala Simona Nevrklo-
vá z Gymnázia Vincence Makovského v No-

Speak Dating 2015 v Praze    Foto: archiv Zastoupení Evropské komise v Praze
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NIDV podporuje učitele při jazykovém vzdělávání

Oblast  Jazykového  vzdělávání  reaguje  na 
neustále  se  zvyšující  potřebu  zdokona-
lování  se  pedagogů  ve  znalostech  cizích 
jazyků  a  v  metodice  jejich  výuky.  Hlavním 
cílem NIDV v Jazykové oblasti  je podpora 
vícejazyčnosti ve  školách  se  zřetelem  na 
zavedení  povinné  výuky  dalšího  cizího  ja-
zyka, podpora pedagogů při výuce odborné 
terminologie v cizích jazycích,  zaměření 
na problematiku výuky cizích jazyků žáků 
se specifickými poruchami učení a  širší 
zavádění jazykové propedeutiky do výu-
ky dětí a žáků nejmladšího věku. V dale-
ko  větší míře  se  nyní  NIDV  zaměřuje  i  na 
využívání digitálních technologií a zavá-
dění interaktivních digitálních výukových 
systémů pro cizí jazyky včetně bledned 
learningu. To bude  také stěžejní  téma pro 
připravovanou 5. mezinárodní konferenci ci-
zích jazyků v roce 2016.
Uvedené  cíle  se  daří  plnit  prostřednictvím 
široké  nabídky  vzdělávacích  programů  za-
měřených  na  zvyšování  jazykových  a  me-
todických  kompetencí  pedagogů,  směřující 
ke  zvýšení  kvality  a  individualizace  výuky 
a podpoře motivace žáků k učení se cizím 
jazykům. 

Nabídka průběžného vzdělávání NIDV:
Nabídka krátkodobých (jednodenních) semi-
nářů i dlouhodobých (ročních) kurzů v rámci 
průběžného DVPP zahrnuje: 
  metodické  semináře  k  výuce  angličtiny 
převážně pro MŠ a 1 st. ZŠ 
  metodické semináře k výuce Aj a dalších 
cizích jazyků pro 2. st. ZŠ 

  metodické semináře pro učitele SŠ zamě-
řené na přípravu žáků k maturitní zkoušce 
  jazykové kurzy angličtiny, němčiny a fran-
couzštiny  pro  učitele  jazyků  i  nejazyko-
vých předmětů (Brána jazyků otevřená)

Jen  za  první  pololetí  roku  2015  uskutečnil 
NIDV  v  celé  ČR  127  vzdělávacích  progra-
mů  pro  vyučující  cizích  jazyků,  kterých  se 
zúčastnilo 879 pedagogů. 

Didaktická studia cizích jazyků

Na základě legislativních změn pro uznání 
kvalifikace učitelů vytvořilo NIDV Standard 
didaktického studia cizího  jazyka a zaháji-
lo  realizaci  Didaktického  studia  angličtiny  
a  Didaktického  studia  němčiny  ve  všech 
krajích ČR.

Rezortní úkoly

V  rámci  rezortních  úkolů  MŠMT  Podpora 
výuky odborných cizích jazyků na SŠ NIDV 
již  několik  let  realizuje  kurzy  odborných  ci-
zích  jazyků pro učitele SŠ,  jejichž  cílem  je 
podpořit střední školy a pomoci  jim vytvořit 
podmínky pro zavedení moderní výuky od-
borných cizích jazyků s využitím multimedi-
álních výukových materiálů  vytvářených ve 
spolupráci  jazykových  autorů  a  odborníků 
z průmyslových podniků.  Intenzivní  jazyko-
vé  kurzy  angličtiny,  ruštiny  a  němčiny  byly 
realizovány  formou  blended  learningu  ve 
4 modulech a  v  jejich  rámci bylo proškole-
no více než 500 pedagogických pracovníků 
středních škol:
 Obchod a marketing
 Strojírenská terminologie
 Cestovní ruch
 Zdravotnictví 
V rámci podpory středním školám proběhly 
Diskuzní  kulaté  stoly  k  problematice  výuky 
odborných  cizích  jazyků  na  SŠ  s  výměnu 
zkušeností  mezi  vyučujícími  odborného  ci-
zího jazyka, řediteli škol a odborníky z prů-
myslové  sféry.  Příspěvky  zaměstnavatelů 
z průmyslové praxe zdůvodnily potřebu zna-
losti  odborného  cizího  jazyka u absolventů 
škol pro jejich další uplatnění.

Projekty spolufinancované ESF

Ve  výčtu  aktivit  NIDV  nelze  opomenou 
celou  řadu  projektů  spolufinancovaných 
z  Operačního  programu  Vzdělávání  pro 
konkurenceschopnost,  které  NIDV  realizo-
val v uplynulých letech: Brána jazyků, Brána 
jazyků otevření, CLIL a právě ukončený pro-
jekt Cizí jazyky pro život.

(-ber-)

V ZŠ Hanspaulka v Praze využívají úspěšně CLIL, například při hodinách chemie. Foto: archiv NIDV.
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Spojenec v podpoře vícejazyčnosti: Česká televize
Chantal Poullain a Bílá paní na hlídání 

Významné akce NIDV 2. pololetí 2015

Odvážný  a  záslužný  projekt  rozjela  Česká 
televize, když ve spolupráci s Francuzským 
institutem obohatila nabídka svého dětského 
webu Déčko (www.decko.cz) o nový výuko-
vý  interaktivní program zaměřený na popu-
larizaci a podporu výuky francouzštiny. 
«Využili  jsme bohatý  fond videoarchivu ČT  
a nabízíme dětem i jejich rodičům francouzs-
kou  adaptaci  večerníčkového  seriálu  Bílá 
paní  na  hlídání.  Chceme,  aby  děti  získaly 
možnost  sblížit se s cizími jazyky nenásilně, 
aniž by to vnímaly – protřednictvím zábavy 
a  něčeho,  co  dobře  znají,»  řekl  výkonný 
ředitel  nových  médií  ČT  Pavel  Kohout  při 
prezentaci  této  novinky  v  rámci  otevření 

nového  vestibulu  Francouzského  institutu 
ve Štěpánské ulici, kterého se zúčastnili mj.  
i  velvyslanec  Francie  v  ČR  a  generální 
ředitel Francouzského institutu.
Ineraktivní pohádkový seriál má čtyři varianty 
–  francouzskou  bez  titulků,  francouzskou  
s francouskými nebo českými titulky a česky 
namluvenu s francouzskými titulky.  Ke každé 
ze  sedmi  epizod  večerníčkového  seriálu  je 
k  dispzici  sada  interaktivních  her  a  aktivit. 
Přitažlivost  tomuto  projektu  dala  populární 
herečka Chantal Poullain, která pohádku se 
šarmen sobě vlastním namluvila.
«Česká  televize  i  Francouzský  institut 
přizvaly  NIDV  ke  spolupráci  na  tomto  pro-

jektu, a to při jeho odborném a metodickém 
vedení,  popularizaci  a  vzdělávání  učtelů,» 
dodává  Josef  Rydlo,  náměstek  ředitelky 
NIDV.
Podle  Florence  Saint-Ygnan,  atašé  pro 
francouzský  jazyk,  by  tak  mohly  NIDV  
a Francouzský institut touto cestou navázat 
na  výbornou  spolupráci  při  zavádění  fran-
couzských  rodilých mluvčí  do  škol  v  rámci 
projektu Cizí jazyky pro život.
Pokud  se  francouzská  verze  jazykového 
projektu Bílá paní na hlídání osvědčí, počítá 
ČT nejen s jeho rozvojem, ale i s vytvořením 
mutací v dalších jazycích.

(-alfa-)

Termín, název akce, místo konání
12. 10.2015: 4. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti ve školách - Význam odborného cizího jazyka pro uplatnění v praxi Pořá-
dají MŠMT a NIDV ve spolupráci s kulturními instituty a Evropskou komisí, MŠMT 
13. 10. 2015: Odborné workshopy – NIDV a Francouzský institut
Bližší informace: 775 755 037, faberova@nidv.cz  
15.10 2015: Památník Pečkárna, Petschkův palác, Politických vězňů 931/20 110 00 Praha (Rakousko - Uhersko a vztahy mezi Čechy a Němci na 
sklonku existence Rakousko-Uherska. Německé Rakousko. Sudety. Obsazení československého pohraničí československým vojskem. Poznatky  
z výuky nejnovějších dějin. Prohlídka Památníku Petschkově paláci s výkladem.) 
Bližší informace a přihlášení: 774 315 141, novakova.j@nidv.cz 
19. a 20. 10. 2015: Mezinárodní konference Tvořivost jako součást nadání – sítě pro podporu nadání, Prezidium akademie věd ČR 
Bližší informace a přihlášení: 733 125 984, fatkova@nidv.cz  
21. 10. 2015: Bezpečné virtuální prostředí, NIDV, krajské pracoviště Pardubice (kurz je zaměřen na problematiku bezpečného využívání online 
zdrojů ve škole a ve třídě a přináší ucelený pohled na tuto problematiku)
Bližší informace a přihlášení: 775 571 600, bares@nidv.cz   
21. 10. 2015: Od demokracie zase k demokracii aneb Od Masaryka přes Havla k Zemanovi, NIDV, krajské pracoviště Praha
Seminář pro zájemce o komplexní pohled na vývoj demokracie a jejího pojetí na našem území včetně vlivů, které při tom hrály zásadní roli
Bližší informace a přihlášení: 723 963 939, zajic@nidv.cz  
4. a 5. 11. 2015: Motivační setkání vyučujících cizích jazyků, SZŠ a VOŠZ Zlín
Bližší informace a přihlášení: 775 571 634, machu@nidv.cz 
4. - 6. 11.2015: Celostátní setkání učitelů souborové a orchestrální hry, ZUŠ Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec
Bližší informace a přihlášení: 602 427 503, plitz@nidv.cz 
11. 11. 2015: Mezinárodní konference Globální rozvojové vzdělávání v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 (ve spolupráci s MZV, Agenturou 
pro GV a FORZA), Velký sál Černínského paláce 
Bližší informace a přihlášení: 775 775 029, blazkova@nidv.cz  
14. - 16. 11. 2015: Celostátní setkání učitelů tanečních oborů ZUŠ, Hotel Bystré, náměstí Na podkově 84, 569 92 Bystré
Bližší informace a přihlášení: 602 427 503, plitz@nidv.cz
18. a 19. 11. 2015: Celostátní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách, hotel Jezerka na Seči
Bližší informace a přihlášení: 775 571 600, bares@nidv.cz   
18. až 20. 11. 2015: Celostátní seminář ředitelů SVČ, Sněžné – Milovy, Svratka
Bližší informace a přihlášení: 723 963 939, zajic@nidv.cz  
24. 11. 2015: Kulatý stůl – Podpora ZUŠ, Novoměstská radnice, Praha
Bližší informace a přihlášení: 775 297 078, juhasova@nidv.cz   
Listopad – prosinec 2015: Vyhlášení výsledků 4. ročníku celostátní soutěže Brána k druhým, Národní technické muzeum + Český rozhlas
Bližší informace a přihlášení: 774 739 195, simkova@nidv.cz  
2. 12. 2015: Výročí deset let NIDV - Mezinárodní konference „Školský management v teorii a praxi“, Praha
Bližší informace a přihlášení: 733 125 963, machalik@nidv.cz  
17. 12. 2015: Setkání účastníků mezinárodních soutěží s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technická knihovna,  Praha
Bližší informace a přihlášení: 733 125 984, fatkova@nidv.cz  
Prosinec 2015: Slavnostní předávání cen Nadací J. Heyrovského, Heyrovského sál na Ústavu fyzikální chemie AV – Praha
Bližší informace a přihlášení: 733 125 984, fatkova@nidv.cz  
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Máte ve škole 
dítě – žáka cizin-
ce? Hledáte me-
todické materiály 
pro výuku, kon-
takty na instituce 
a úřady, které se 

touto problematikou zabývají? Nejste si 
jisti legislativou nebo potřebujete poradit 
s financováním? Obraťte se na NIDV, po-
můžeme Vám!
Krajská centra podpory byla zřízena ve 
spolupráci s MŠMT na každém krajském 
pracovišti NIDV. Zde se mohou školy ob-
racet na koordinátora NIDV, který je při-
praven řešit ve spolupráci s ostatními 
odborníky a institucemi konkrétní situa-
ce v souvislosti se začleňováním cizinců 
a práci s těmito žáky a jejich rodinami. 

Kromě toho nabízíme řadu vzdělávacích 
programů k této problematice a také 
webový portál http://cizinci.nidv.cz, kde 
učitelé najdou metodické materiály vhodné 
pro výuku, odkazy na příslušnou legislativu,  
e-poradenství atd.
Jak vyplynulo z Tematické zprávy ČŠI 
Vzdělávání dětí a žáků s odlišným ma-
teřským jazykem navštěvuje v současné 
době asi dvě pětiny všech mateřských škol 
cca 10.400 dětí s odlišným mateřským ja-
zykem. Základní školy se s tímto fenomé-
nem setkávají již daleko častěji – týká se 
to zhruba jedné poloviny z nich: v celé ČR 
je evidováno cca 20.100 školou povinných 
žáků s odlišnou mateřštinou. Střední školy 
pak uvádějí žáky cizince již v 70 procentech,  
i když celkový počet těchto studentů je zde 
o více než polovinu nižší, nežli v základních 

školách, přibližně 9.200. Z tohoto průzkumu 
jednoznačně vyplývá, že koncentrace dětí 
žáků cizinců je největší právě v základních 
školách.
Jako zásadní problém uvádějí učitelé a školy 
nejčastěji nedostatek finančních prostředků 
na vzdělávání žáků s odlišným mateřským 
jazykem a dosud nejednotné definování ja-
zykové podpory.
Vytvořením krajských center podpory chce 
NIDV ve spolupráci s MŠMT přispět k vy-
tvoření celostátního sytému metodické 
podpory školám, který by pedagogy prove-
dl celým procesem vzdělávání žáků a dětí 
s odlišným mateřským jazykem (od přijímá-
ní a začleňování do kolektivu, přes výuku 
češtiny jako druhého jazyka až po zapojení 
do výuky v běžných, tedy i nejazykových 
předmětech.

Krajská centra podpory
pro pedagogické pracovníky vzdělávající žáky-cizince

Jazykově - metodický 
kurz angličtiny pro  
výuku nejmladších 

žáků

Program  je  určený  pro  vyučující  anglič-
tiny  v mateřských  školách  a  na  1.  stupni 
ZŠ,  kteří  se  chtějí  zdokonalit  v  angličtině 
a  získat  větší  jistotu  a  soběstačnost  při 
přípravách na výuku. Vzdělávací program 
je  rozdělen  do  15  bloků  po  4  hodinách  
v celkové dotaci 60 hodin: 40 hodin je vě-
nováno vlastní  jazykové přípravě účastní-
ků a 20 hodin metodice výuky nejmladších 
dětí. 
Jazyková část kurzu je zaměřená na slovní 
zásobu, gramatiku a  jazykové dovednosti 
potřebné  pro  komunikaci  ve  třídě  a  výu-
ku  angličtiny  dané  věkové  skupiny  dětí  
a žáků. 
V  metodické  části  kurzu  se  seznámí 
s  vhodnými  aktivitami  pro  výuku  malých 
dětí,  shromáždí metodický materiál,  který 
jim  pomůže  začlenit  angličtinu  do  každo-
denního chodu MŠ a propojit anglický  ja-
zyk s dalšími předměty na 1. st. ZŠ.
V roce 2015 - 16 nabízejí kurzy krajská 
pracoviště NIDV: Praha, České Budě-
jovice, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, 
Liberec, Hradec Králové, Pardubice, 
Ostrava, Brno, Zlín, Jihlava, Plzeň

V MŠ Kindergarden v Praze začínají s cizojazyčnou propedeutikou již v útlém předškolním věku. Role 
rodilé mluvčí tu je nezastupitelná. Foto: archiv NIDV

DEN  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
k Týdnu globálního rozvojového vzdělávání

Termíny na Krajských pracovištích NIDV:

KP Praha – Střední Čechy 24. 11. 2015  KP Pardubice 19. 11. 2015
KP České Budějovice 30. 11. 2015     KP Olomouc 25. 11. 2015
KP Plzeň 15. 10. 2015   KP Ostrava 27. 11. 2015
KP Karlovy Vary 26. 11. 2015  KP Brno 26. 11. 2015
KP Ústí nad Labem 3. 11. 2015  KP Zlín 26. 10. 2015
KP Liberec 20. 10. 2015    KP Jihlava 30. 11. 2015
KP Hradec Králové 18. 11. 2015

Účast na akcích je bez poplatku. Přihlásit se můžete zde:
http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/

Kontaktní osoba: Jarmila Blažková,  blazkova@nidv.cz
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Pozvánka na jazykové vzdělávání v NIDV
Pokud vás některý ze vzdělávacích programů zaujal, kontaktujte své krajské pracoviště 
NIDV. Přihlásit se můžete také online prostřednictvím http://www.nidv.cz/cs/programova-
-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/

Praktické aktivity a metody kritického myšlení nejen do CLIL výuky 

Datum konání: 24. listopadu 2015, 9.00 - 15.00 hod. NIDV Praha

Výslovnost v angličtině je třeba pěstovat (u žáka i učitele) 

Datum konání: 5. ledna 2016, 9.00 - 14.00 hod. NIDV Brno

Nápady a tipy pro práci s literárními texty ve výuce němčiny 

Datum konání: 10. listopadu 2015, 13.00 - 16.15 hod. NIDV Brno

Výuka gramatiky a slovní zásoby anglického jazyka 

Datum konání: 25. listopadu 2015, 9.00 - 14.00 hod. NIDV České Budějovice

Metodika výuky němčiny jako druhého cizího jazyka 

Datum konání: 5. listopadu 2015, 8.30 - 12.00 hod. NIDV České Budějovice

Využití dětské literatury ve výuce anglického jazyka      

Datum konání: 19. 10. 2015 (9.00 - 13.00); 23. 11. 2015 (13.00 - 17.00) NIDV Hradec Králové

Aktuální a problematické jevy v současné ruštině 

Datum konání: 14. ledna 2016, 9.00 - 14.00 hod. NIDV Hradec Králové

Komunikační prostředky v angličtině zaměřené na zahraniční spolupráci škol a školských zařízení 

Datum konání: 2., 3. a 4. listopadu 2015 NIDV Karlovy Vary

Tvořivé aktivity ve výuce anglického jazyka      

Datum konání: 4. prosince 2015, 9.30 - 16.30 hod. NIDV Liberec

Různé úrovně jazykových dovedností v jedné třídě      

Datum konání: 2. listopadu 2015 od 10.00 do 13.30 hod. NIDV Olomouc

Výslovnost v angličtině je třeba pěstovat (u žáka i učitele) 

Datum konání: 1. prosince 2015, 12.30 - 17.00 NIDV Ostrava

Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky 

Datum konání: 10. prosince 2015, 13.00 - 16.30 hod. NIDV Pardubice

Praktické aktivity a metody kritického myšlení nejen do CLIL výuky      

Datum konání: 15. prosince 2015, 09.00 - 14.00 hod. NIDV Plzeň

Anglická gramatika hrou 

Datum konání: 6. listopadu 2015, 9.30 - 14.30 hod. NIDV Ústí nad Labem

Nácvik konverzačních aktivit v německém jazyce 

Datum konání: 6. listopadu 2015, 9.00 - 14.00 hod. NIDV Ústí nad Labem

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků - němčina, francouzština, ruština      

Datum konání: 4. listopadu 2015, 09.00 - 16.00 hod. NIDV Zlín

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků - angličtina      

Datum konání: 5. listopadu 2015, 09.00 - 16.00 hod. NIDV Zlín

V souvislosti s podporou výuky cizích ja-
zyků pro specifické účely vystupují do 
popředí zájmu různá psycholingvistická 
hlediska, která nám umožní pochopit, 
co podmiňuje proces osvojování jazyka 
s ohledem na to, k jakému účelu a za ja-
kých okolností jej využíváme. Zdislava 
Tesařová z Evropské záchranářské 
akademie, European Rescue Academy 
- ERA, se tímto tématem intenzivně za-
bývá již několik let. Výsledkem úsilí jejího 
mezinárodního týmu je výukový program 
zaměřený na krizové situace.

 Co tedy znamená sophrolingvistika?
Je vlastně příprava na použití vhodných 
jazykových prostředků k cílené srozumi-
telné komunikaci, po nastavení vědomí do 
adekvátní roviny. Jedná se o metodu, která 
vede k efektivnímu zpracování informace 
do formy sdělení tak, aby byla příjemcem 
vyhodnocena bez dvojznačnosti a umož-
nila reakci v co nejkratším čase. Výukový 
program vychází z praxe záchranářských 
složek různých zemí, a to při výcviku, cvi-
čeních, ale především ze zásahů v jejich 
jazykovém prostředí, ale také u velkých 
katastrof s mezinárodní účastí, kde se po-
užívá více jazyků.   

 Mohla byste přiblížit práci Vaší 
odborné skupiny ERA?

Pracovní skupina složená z odborníků 
z Francie, Švýcarska, USA a Lucem-
burska se zabývá kontextem, ve kterém 
komunikace probíhá a jaké sdělení je 
třeba předat, kdy je třeba odstranit ru-
šivé vlivy, které často vedou ke ztrátě 
nebo pozměnění jádra sdělení. Při-
pravujeme se na situace, které mohou 
potkat každého z nás jako účastníka, 
oběť nebo svědka, kdy můžeme rychlou  
a správnou reakcí pomoci zachránit ži-
vot.
Přestože téma nedostatku srozumitelné 
komunikace je často uváděno jako hlavní 
problém v mezinárodní spolupráci, zůstá-
vá stále nedořešenou otevřenou oblastí a 
každá zkušenost záchranářů, ale i obča-
nů, kteří mohou přispět k objektivnímu po-
souzení a zpracování konkrétních situací, 
je proto vítána.

Rozhovor připravila: Alena Faberová

Sophrolingvistika  
a srozumitelná  

komunikace
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Evropská unie a mnohojazyčnost 
- role překladatelů a tlumočníků

vém Městě na Moravě. K účasti v letošním 
ročníku je možné se přihlásit do 20. října.
Soutěž podporuje výuku cizích jazyků na 
středních školách, vede studenty k hlubšímu 
poznání kultury jiných zemí a usnadňuje jim 
studium a práci v zahraničí. Dalším cílem je 
inspirovat učitele a studenty k dalším jazy-
kovým aktivitám a podporovat vzájemnou 
spolupráci zúčastněných škol. Na stránkách 
soutěže i sociálních sítích lze dále využívat 
soutěžní a vítězné texty a sdílet nápady  
k jazykové výuce a navazovat nová partner-
ství. Některé školy už začaly díky soutěži 
organizovat výměnné pobyty. V neposlední 

řadě se soutěž snaží povzbudit u studentů 
zájem o překladatelskou profesi, jež nabízí 
zajímavé možnosti uplatnění a bez níž by 
se fungování mnohojazyčné EU neobešlo. 
Jednak se tak zvyšuje povědomí o významu 
překladatelských dovedností a o roli překla-
datelů coby mezikulturních mediátorů, jed-
nak nepřímo přispívá ke zvyšování zaměst-
natelnosti mladých lidí.
Ve světle výše uvedeného je přirozené, že 
se Evropská komise ve spolupráci s Mini-
sterstvem školství, mládeže a tělovýcho-
vy a Národním institutem pro další vzdě-
lávání podílí na organizaci mezinárodní 
konference na podporu vícejazyčnosti na 

Tři nové publikace NIDV k podpoře cizích jazyků
S  ukončením  projektu  Cizí  jazyk  pro  život 
přichází  NIDV  s  třemi  novými  publikacemi 
zaměřenými na podporu jazykového vzdělá-
vání. Sborníky Rodilí mluvčí do škol, Nebojte 
se  CLIL  a  Podpora  internacionalizace  škol, 
které  vznikly  jako  výstupy  projektu,  shrnují 
získané poznatky v těchto aktivitách a posky-
tují učitelům a školám řadu cenných návodů 
a informací k jednotlivým tématům. 
Všechny publikace jsou vydány v elektronic-
ké  podobě  (dostupné  na  www.nidv.cz),  pro 
konkrétní  potřeby  bude  omezené  množství 
vytištěno.

Rodilí mluvčí do škol
Metodicko-koncepční  studie  shrnuje  zkuše-
nosti  a  poznatky  NIDV  z  náboru,  zaměst-
návání,  zavádění  a  kaskádovité  metodické, 
vzdělávací  a  organizační  podpory  rodilých 
mluvčí v rámci projektu Cizí jazyky pro život. 
Rodilí  mluvčí  ve  školách  jsou  specifickým 
prvkem, který je nutné posuzovat z hlediska 
legislativních  podmínek  pro  zaměstnávání 
různých  kategorií  cizinců,  jejich  personální 
agendy,  právního  ukotvení  pozice  rodilého 
mluvčího  jako  kvalifikovaného  pedagoga 
nebo  jazykového  asistenta  pedagoga.  Sou-
částí publikace jsou také výsledky a komen-
táře k dotazníkovým šetřením mezi  rodilými 
mluvčími,  tutory a školami, které   poukazují 
na pozitivní stránky působení rodilých mluvčí 
ve  školách,  ale  i  na  rizika  a  problémy,  kte-
ré tento fenomém může do školního klimatu 
vnášet, především v komunikaci s ostatními 
učiteli,  rozpaky  či  náročnost  přípravy  pro 
jejich  zapojení  do  hodin,  nastavením  školy 
a pedagogického sboru pro přijetí a efektivní 

zapojení cizince nejen do výuky, ale i  jiných 
aktivit školy mimo vyučování atd.
Manuál je ve své druhé části nazvané «Rodilí 
mluvčí virtuálně» doplněn studií a evaluací pi-
lotně ověřeného výukového systému DynEd a 
s ním spojené vzdělávací formy blended lear-
ning, který je zaměřen na rozvoj ústních komu-
nikačních dovedností v angličtině prostřednic-
tvím virtuální percepce rodilých mluvčí.  

Nebojte se CLIL
Jednou z příčin stále ještě rozpačitého přístu-
pu  škol  a  učitelů  k  zavádění CLIL může  být 
také  nedostatečná  osvěta  a  propagace  této 
metody, ale i fakt, že CLIL je velmi specifickou 
metodou,  která  klade  zvýšené  nároky  na 
přípravu, organizaci a koordinaci výuky a také 

na  erudici  učitele  (ve  smyslu  znalosti  cizího 
jazyka  i  odborného učiva). Zavádění metody 
CLIL  jde  ruku  v  ruce  se  zvyšováním  jazyko-
vých  znalostí  všech  učitelů,  tedy  i  ostatních 
nejazykových  předmětů,  kteří  ve  spolupráci  
s učiteli  cizích  jazyků mohou  sehrát  zásadní 
roli v tom, aby cizí jazyky vyskočily z  jazyko-
vých hodin a dostaly se i do jiných předmětů, 
na chodby škol a do mimoškolních aktivit žáků.
Sborník Nebojte se CLIL vznikl  v  rámci  spo-
lupráce s vybranými školami, které byly pod-
pořeny  formou  konzultací  a  informačních 
seminářů pořádaných v rámci projektu. Z vy-
braných  námětů  pro  výuku CLIL,  které  takto 
vznikly a byly ověřeny v praxi, byly vypracová-
ny metodické materiály pro učitele základních 
škol, kteří chtějí propagovat, zavádět a rozvíjet 
metodu  CLIL  ve  výuce.  Publikace  by  měla 
sloužit učitelům jako inspirace a pomůcka.

Podpora internacionalizace škol aneb  
Nebojte se žádosti o grant 
Sborník  obsahuje  pracovní  materiály,  kte-
ré byly využity při  realizaci  jedné z klíčových 
aktivit projektu, kdy účastníci  tří na sebe na-
vazujících seminářů získali  informace o mož-
ných  způsobech  financování  mezinárodních 
projektů škol, o úskalí přípravy projektů a pod-
mínkách  jejich  realizace. Publikace obsahuje 
i odkazy na databáze možných zahraničních 
partnerů.  Publikované  materiály  a  texty  jed-
notlivých školitelů by školám a učitelům, kteří 
se  pouštějí  do  přípravy  a  realizace  meziná-
rodních projektů, měly pomoci doplnit chybě-
jící   dovednosti a zkušenosti v psaní, vedení 
a vyhodnocování projektů, a usnadnit jim také 
orientaci v projektové administraci a agendě.

Pokračování ze strany 3 školách. Letošní téma „Význam výuky od-
borného cizího jazyka pro uplatnění v pra-
xi“ je jednoznačně v souladu s prioritami 
Komise v oblasti zaměstnanosti. Znalost 
odborného jazyka je nesmírně důležitá 
i z překladatelského hlediska. Proto na 
letošní konferenci vystoupí se svým pří-
spěvkem „Význam výuky jazyků na neja-
zykových školách pro praxi“ i vedoucí 
českého překladatelského odboru na Ge-
nerálním ředitelství pro překlady ing. Otto 
Pacholík, a uvede toto téma do souvislosti 
s prací překladatelů v Evropské komisi 
a požadavky na jejich kvalifikaci. 

Vítězslav Zemánek, Zastoupení EK.

NEBOJTE SE CLIL
Cizí jazyky pro život

Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů 
základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL

Bulletin Národního institutu pro další vzdělávání  2015  ročník IV.  číslo 2  8  



Digitální technologie a cizí jazyky

Motivační setkání

Cena pro učitele němčiny

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Zlín,
si Vás dovoluje pozvat na 16. ročník regionální konference cizích jazyků

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků - němčina, francouzština, ruština
Zlín – 4. listopadu 2015

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků - angličtina
Zlín – 5. listopadu 2015

Obě akce se uskuteční ve Střední zdravotnické škole
a Vyšší odborné škole zdravotnické ve Zlíně

Motivační setkání nabídne učitelům cizích jazyků metodické semináře a dílny ve třech paralelních 
blocích - každý účastník si může vybrat aktivitu podle svého zájmu, kvalifikace nebo stupně školy.

Více informací: Ing. Kateřina Machů, machu@nidv.cz , tel.: 775 571 634
Online přihlášení: 

http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/

Moderní technologie mění vnímání mnoha 
věcí a vzdělávání v cizích jazycích je jednou 
z nich. Zásadně se mění přístupy k výuce a 
k učení se cizímu jazyku a k roli učitele. Blen-
ded learning  představuje  komplexní  změnu 
přístupu k cizojazyčné výuce především v rovině 
kombinace cílů a obsahu vzdělávání. 

Digitální technologie ve školách

Úspěšné využívání online výukových systému je 
možné  jen v  těch školách, která splňují základní 
požadavky na technické vybavení a dobré připo-
jení k síti. Dalším důležitým faktorem je učitel. Aby 
mohl využívat možnosti, které mu technologie dá-
vají, musí být sám dostatečně digitálně gramotný 
a  zároveň  musí  vědět,  jak  techniku  a  aplikace 
používat a jak je efektivně implementovat do vý-
uky. 
V našem českém prostředí je již řada učitelů, kte-
ří  se  snaží  implementovat  digitální  technologie  
i  do  jazykové  výuky.  Bohužel,  často  se  jedná  
o  používání  počítačů  spíše  jako  náhražky  za 
učebnice nebo  jako novodobého  „babysittingu“, 
tedy  pro  memorování  slovíček,  procvičování 
gramatiky,  čtení  apod.  Přičemž  to,  co  zaměst-
navatelé vyžadují od absolventů škol,  je mluvit 
v cizím jazyce, být schopen reagovat, učit se dál 
a aktivně zvládat odbornou slovní zásobu.
Jaké IT nástroje jsou v českém prostředí rozšíře-
né? Na středních a vysokých školách již několik 
let využíván LMS Moodle. Moodle je jistě dobrým 
nástrojem  pro  vzbuzení  pocitu  jakési  inovace, 
nicméně  jeho  interaktivita  je sporná. Spíše  fun-
guje jako úložiště výukových materiálů, a to ještě 
v  omezené  podobě,  neboť  je  Moodle  omezen 
velikostí souborů1. V poslední době získávají na 
popularitě takové formy vzdělávání, jako je blen-
ded learning či tzv. „Flipped Classroom.“

Blended learning v jazykovém vzdělávání
Blended  learning  je  specifická  forma  či  proces 
vzdělávání, která kombinuje prezenční formu vý-
uky s elektronickými a webovými aplikacemi (ze-
jména s e-learningem) s cílem potlačit jejich ne-
výhody a dosáhnout synergie výhod plynoucích 
z  obou  přístupů.  Poskytuje  efektivní  příležitosti  
k  učení  vyhovujícímu  vzdělávacím  potřebám  
a stylům učení jednotlivců.
Blended  learning  má  sloužit  především 
k efektivnější výuce cizího jazyka. Aby se tak sta-
lo, musí  volbě  elektronické  a webové aplikace, 
tedy  IT nástroje,  předcházet  naplnění  dvou zá-
kladních podmínek. První podmínkou je existují-
cí výukový materiál v online prostředí s obsaho-
vě atraktivním učivem, který učitel zná. Druhou 
podmínkou je učitel, který věnuje více pozornosti 
procesu učení a nikoli procesu vyučování. Učitel 
tedy nejdříve stanoví učební cíle s ohledem na 
individualitu  žáků  ve  skupině.  Je  na  něm,  aby 
následně zvolil  IT nástroj odpovídající učebním 

1 Více o výhodách a nevýhodách Moodle platformy na: ttp://
bestelearningplatforms.com/review/moodle/

stylům žáků, aby tak došlo k získání adekvátních 
jazykových znalostí a dovedností. 
Blended learning funguje ve výuce cizích jazyků 
dobře, pokud na jedné straně kvalitní výukový/
učební online systém  umožňuje  žákovi  pri-
márně osvojování znalostí a  na  druhé  straně 
kontaktní výuka podporuje rozvoj jeho jazy-
kových dovedností na základě těchto znalostí. 
Žák má mít  v  online  prostředí možnost  učit  se 
kdykoliv a kdekoliv, vracet se k jednotlivé slovní 
zásobě, opakovat si jednotlivá témata a postup-
ně se učit sám hodnotit, do jaké míry probírané 
učivo ovládá, a za jak dlouho a s jakou nejlepší 
učební strategií je schopen si látku osvojit. Učitel 
v  kontaktní  výuce potom na  základě  informací, 
které  získá  o  průběhu  procesu  učení  každého 
žáka z výukového online systému, řídí a směřuje 
žákovu aktivitu, tedy nácvik dovedností, a to ta-
kovým způsobem, aby si získané znalosti upevnil 
v komunikačních situacích. Stejně tak jako různé 
učební  typy  žáků  využívají  různých  učebních 
strategií, musí online výukové prostředí nabízet 
různé aktivity zaměřující se na všechny čtyři do-
vednosti (poslech, mluvení, čtení, psaní). 
Kritickým  bodem,  aby  byl  „blended“  model 
úspěšný,  je schopnost učitele  tento model apli-
kovat: nejedná se  totiž pouze o přesun vzdělá-
vacího obsahu do digitálních online nebo offline 
zdrojů, ať už jakkoliv interaktivních. V okamžiku, 
kdy se učitel cizího jazyka rozhodne pro blended 
learning, musí si jako první stanovit cíle, kterých 
chce  dosáhnout,  a  postupy,  jak  těchto  cílů  do-
sáhnout. Teprve potom může zvolit konkrétní ak-
tivity, IT nástroje a zdroje pro online učení a pro 

kontaktní výuku (naplánovat, jak moc bude blen-
ded  learning  interaktivní,  tedy kolik času budou 
zabírat online aktivity a aktivity žáka v kontaktní 
výuce a jaké nástroje a metody se hodí pro tyto 
aktivity). 

Hodnocení žáka
Základem  úspěšné  změny  je  plánování  cílů  
a  hodnocení  jejich  dosažení.2  Hodnocení musí 
být  formativní  a  musí  probíhat  v  součinnos-
ti  s žáky. Přesun aktivit na žáka nejen v online 
prostředí, ale hlavně v kontaktní výuce se musí 
týkat  i  této oblasti. S větší volností a  individua-
lizací  vzdělávacího procesu  je nutné přesunout 
na  žáka  i  větší  právo  podílet  se  na  hodnocení 
procesu vlastního učení. Svoboda volby, smys-
luplnost a spolupráce jsou stále platná tři S, která 
přispívají k motivaci studentů a k efektivní výuce.

Blended learning a CLIL
Spolupráce více učitelů jazykářů a ideálně i neja-
zykářů může přinést propojení blended learningu 
s metodou CLIL (Content and Language Integra-
ted Learning) na příslušné škole. Učitel nejazy-
kového předmětu v rámci výuky formou blended 
learning  po  dohodě  s  učitelem  cizího  jazyka 
nasměruje žáky k online cizojazyčným zdrojům 
informací pro dané téma. Následně učitel cizího 
jazyka využije tuto přípravu a zájem žáků o ob-
sah nejen k rozvoji komunikativních dovedností, 
ale i dovedností číst s porozuměním, poslouchat, 
mluvit  a psát.                                    Jitka Kunčarová

2  Více na http://elearningindustry.com/7-tips-create-effecti-
ve-blended-elearning-strategy#disqus_thread

I v letošním roce vyhlašuje Goethe Institut ve spolupráci s partnery soutěž Cena pro učitele 
němčiny 2015 – 2016, v  rámci které  jsou  již několik  let oceňovány  inspirativní a  inovativ-
ní  výukové  projekty  realizované  vyučujícími  německého  jazyka  v mateřských,  základních  
a středních školách ČR v posledních třech letech. Soutěžní projekty je možné přihlašovat do 
15. dubna 2016. Více informací na www.sprechtime.cz.
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Znalosti  cizích  jazyků  umožňují  člověku 
dostat  se  fyzicky  i  myšlenkově  za  hranice 
vlastní země a kultury, významně přispívají 
ke kognitivnímu rozvoji a v neposlední řadě 
zlepšují pozici na  trhu práce. NIDV podpo-
ruje vzdělávání v cizích jazycích mj. formou 
celostátních soutěží. Nezáleží na tom, zda 
se  soutěžící  učí  danému  cizímu  jazyku  ve 
škole  nebo  v  rámci  mimoškolního  vzdělá-
vání, záleží na jeho schopnostech a zájmu. 
Soutěže jsou koncipovány jako konverzač-
ní a soustředí se na test porozumění slyše-
nému  textu  a  rozhovor.  Kromě  jiných  cen 
získávají  vítězové  soutěží  stipendijní po-
byty a jazykové kurzy. Nejvíce zastoupená 
je  Soutěž v jazyce anglickém  (Anglická 
olympiáda).  Počet  jejích  účastníků  stoupá 
každým rokem, a odráží  tak školní  i spole-
čenskou  realitu  21.  století.  Školních  kol  se 
účastní cca 25 000 žáků. Celostátního kola 
soutěže se účastní 70 nejlepších žáků z celé 
České republiky v pěti soutěžních kategori-
ích. Soutěž v jazyce německém (Německá 
olympiáda) má, stejně jako samotná znalost 
němčiny, na území ČR dlouhou tradici, kte-
rou  zohledňuje  zvláštní  tzv.  bilingvní  kate-
gorie.  V  současné  době  němčina  poněkud 
doplácí  na  popularitu  angličtiny,  přesto  se 
školních kol účastní cca 15 000 soutěžících. 
Celostátní kolo (5 kategorií, 70 soutěžících) 
probíhá v reprezentativních prostorách Goe-
the Institutu v Praze. Menší zastoupení, ale 
rovněž vysokou úroveň, mají další jazykové 
soutěže.  Celostátní  kola  hostí  významné 
instituce  jako  Francouzský  kulturní  institut 
(Soutěž v jazyce francouzském  pro  žáky 
základních  a  středních  škol)  nebo  Institut 
Cervantes (Soutěž v jazyce španělském). 
Počet  studentů  se  zájmem o Soutěž v ja-
zyce ruském, která  je zatím určena pouze 
středním  školám,  v  poslední  době  stoupá. 
Soutěž v jazyce latinském  není  konver-
zační, nýbrž probíhá pouze formou písemné 
zkoušky.  Soutěže  jsou  součástí   Systému 
podpory nadání,  jehož cílem  je stimulovat 
maximální  rozvoj  a  plné  využití  potenciálu 
všech dětí, žáků základních a středních škol. 
Zahrnuje  oblasti  formálního,  zájmového  
i neformálního vzdělávání. Systém podpory 
nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje 
nadání  a  péče  o  nadané  na  období  let 
2014 – 2020. Páteří systému  jsou Krajské 
sítě podpory nadání. Podrobné  informace  
o  soutěžích  i  systému  podpory  nadání  na-
leznete na www.talentovani.cz

Soutěže v cizích 
jazycích

Podporujeme nadané žáky
Portrét: Vždycky jsem byl trochu jiný

Prakticky  na  všech  celorepublikových  kolech 
jazykových  soutěží  v  posledních  letech  bylo 
možné potkat Jana Zeleného. Úspěšně bodoval  
i v chemické a biologické olympiádě či v soutěži 
SOČ. Celý zajímavý rozhovor si můžete přečíst 
na  webu  NIDV:  http://joomla.nidv.cz/cinnosti/
uznavani-neformalniho-vzdelavani/89-aktuali-
ty/166-vzdycky-jsem-byl-trochu-jiny
 Co vás během školní docházky nejvíc 

bavilo – a proč?
Kromě  scházení  se  s  kamarády  to  vždycky 
byly  vědy  (chemie,  biologie,  fyzika)  a  jazyky 
(angličtina,  francouzština,  latina  atd.).  Po 
přestěhování  do  ČR  (do  té  doby  jsem  bydlel 
s  rodiči  v SRN)  jsem ve škole,  kde  jsem navíc 
momentálně našel konečně pocit jistoty a klidu…
 Co vás naopak během školní docházky 

nejvíc zlobilo nebo trápilo?
Nedostatečná  snaha  o  rozvoj  lidské  kreativi-
ty.  Mám  pocit,  že  někteří  učitelé  (zdaleka  ne 
všichni!) požadují pouze  to, aby si  student me-
chanicky zapamatoval danou  látku, napsal  z ní 
test nebo ji zpaměti odříkal. Myslím si, že tento 
přístup  nemůže  vést  ke  skutečnému  vzdělání. 
Chybí  diskuse  mezi  učitelem  a  žákem,  chybě-
jí  výměny  názorů  apod.  A  co  je  horší,  většině 
žáků a studentů to evidentně vyhovuje. Učitel se 
zdá být neomylným zdrojem  informací, zatímco 
student zůstává pouhým příjemcem. 
Rovněž, a na tom se s mnohými spolužáky shod-
neme, je člověk ve škole nedostatečně připravo-
ván na nástrahy života. Ve škole se nedozvíme, 
jak  vyplnit  daňové  přiznání,  jak  si  vzít  půjčku, 
kterou  dokážeme  splatit,  jak  vyměnit  svíčku  u 
auta apod.
 Potkal jste během své školní docházky 

nějakého učitele, který měl pro váš život 
významný přínos?

Ve  svém  studentském  životě  jsem  měl  štěstí  
a  potkal  hned  tři  takové  učitele.  První  byla  má 
učitelka  na  základní  škole  (tenkrát  ještě  v  Ně-
mecku).  Byl  to  člověk  nadšený  pro  svou  práci. 
Díky  ní  jsem  ztratil  počáteční  obavy  ze  školy  
a začal se do ní občas i těšit. Další dva jsem potkal 
na střední škole, kde momentálně studuji. Jsou to 
lidé, kteří mají zájem o předmět, který vyučují, a 
nadání pro svou práci. První byl učitel matematiky 
a fyziky. Druhou je učitelka chemie, která ve mně 
rozpoznala mé nadšení pro tuto vědu a snaží se 
mi plně věnovat a podporovat mě. 
 Jak vycházíte s vrstevníky?
Asi jsem byl vždycky trochu „jiný“, ale rád se stý-
kám se zábavnými a příjemnými lidmi.  Mám svůj 
okruh přátel. Nikdy  jich nebylo mnoho, ale o  to 
lepší jsou.
 Máte nějaké koníčky?
Na  rozdíl  od  většiny mých  vrstevníků mi  nikdy 
nešly sporty,  výjimkou  je historický šerm. Jinak 
se již několik let věnuji hudbě – hraji na trombon.
 Co si myslíte o dnešních mladých lidech?
Toto je velice těžká otázka, jelikož sám stále pa-
třím k této věkové skupině. Silnou stránkou sou-
časných dětí je, že mají díky internetu k dispozici 
téměř  veškeré  informace,  které  lidstvo  za  svou 
existenci  nasbíralo.  Slabou  stránkou  některých 
je,  že  tyto  informace nejsou  schopny  či  nemají 
zájem využít.
Myslím  si,  že  dnešní  středoevropské  děti  mají 
zatím velké štěstí... Narodily se v zemích, kde je 
dostatek vody a jídla pro všechny, kde si mohou 
hrát na louce, aniž by se musely bát, že šlápnou 
na minu, a hlavně – kde se jim takřka automatic-
ky dostane kvalitního vzdělání. 
 Děkujeme za rozhovor

Jiří Zajíc

Jan Zelený při předávání ceny za účasti pracovníků NIDV a jeho náměstkyně Ireny Hoškové.
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