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Cizí jazyky pro život
Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů

základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL
Financováno z Evropského sociálního fondu (Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a státního rozpočtu České republiky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0006

Doba trvání: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Schválené náklady projektu: cca 56 milionů Kč

V projektu byly realizovány tyto dílčí akti vity:

Rodilí mluvčí do škol
Ve více než 200 základních školách v celé ČR bylo zapojeno v rámci projektu • 141 rodilých mluvčí pro anglický, 
německý a francouzský jazyk, kteří svými akti vitami podpořili v hodinách cizích jazyků, v ostatních předmětech 
i mimo výuku přes 31 ti síc žáků.
Pilotně jsme zavedli a ověřili • centralizovaný systém kaskádovité podpory rodilých mluvčí a škol (metodické, 
odborné, vzdělávací i organizační), který by mohl v budoucnu sloužit jako metodický a koncepční návod pro 
systémovou práci s rodilými mluvčími v českých školách.

Podpora internacionalizace škol
Cyklus seminářů (Grantové příležitosti  - Finanční zdroje a možní partneři, Příprava a realizace projektů, 
Vedení projektů) a konzultace k tvorbě projektových žádostí , k fungování školního projektového systému 
a k mezinárodním akti vitám škol.
Vzdělávání absolvovalo 80 učitelů a učitelek základních škol z celé ČR.

Nebojte se CLIL 
(Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuka odborného předmětu a cizího jazyka)

Propagace metody CLIL, odbourávání nedůvěry a podpora škol i učitelů při jejím širokém zavádění (návody, jak • 
na to pro začínající i pokročilé, pro učitele CJ i „nejazykáře“, jak orientovat školu na CLIL).

Metodické vedení a vzdělávání rodilých mluvčí k využívání a zavádění CLIL ve školách, kde působí, a odborná • 
a vzdělávací podpora učitelů při popularizaci a využívání této metody.

Realizací 80 seminářů, ukázkových hodin nebo akcí na klíč pro školy a 200 konzultací bylo v rámci projektu 
podpořeno 250 učitelů základních škol v celé ČR a v následné výuce 5.000 žáků v hodinách vedených 
metodou CLIL.

Brána jazyků – jazykové vzdělávání
Prezenční jazykové kurzy • se zaměřením na aplikaci metody CLIL pro učitele nejazykových předmětů v 13 krajích 
ČR (38 kurzů angličti ny a 1 kurz francouzšti ny), které absolvovalo 480 pedagogických pracovníků.

Individualizovaný řízený blended learning zaměřený na rozvoj ústních komunikačních dovedností  a zavádění • 
metody CLIL (na základě výsledku veřejné zakázky pilotně zaveden a ověřován výukový systém DynEd). Do 
pilotního zavedení a ověření bylo zapojeno 1.200 žáků (89 tříd) a 72 učitelů z 24 základních škol.  
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Výuka cizích jazyků s odborným zaměřením

Výuce odborného cizího jazyka se věnuje MŠMT ve spolupráci s NIDV již 
několik let. Žáci odborných škol by neměli získávat pouze obecné cizojazyčné 
kompetence a osvojovat si témata z běžného života, ale měli by se učit 
především to, co má vztah k jejich odbornosti . Zatěžování „zbytečnou“ slovní 
zásobou může být pro některé z nich demoti vující, proto je velmi důležité 
jasně defi novat standardy toho, co by absolvent konkrétního studijního či 
učebního oboru měl minimálně zvládnout. 

NIDV v rámci rezortního úkolu výuka odborného cizího jazyka proškolilo 
více než 500 učitelů. V roce 2014 zorganizovalo MŠMT ve spolupráci s NIDV 
seminář k výuce odborného cizího jazyka, na kterém školy prezentovaly 
vlastní výukové materiály a proběhla diskuse o požadavcích a nárocích se 
zástupci krajů i odborné veřejnosti . Potřeba zajisti t sdílení již dostupných 
výukových materiálů, případně vývoj nových a stanovit koncepční rámec 
pro výuku odborného cizího jazyka – to jsou hlavní úkoly v této oblasti  pro 
nejbližší období.

Pro výuku cizího jazyka zaměřeného na komunikaci v konkrétním oboru 
se v anglofonním prostředí užívá termín Language for Special Purposes 
(LSP) - výuka cizího jazyka pro specifi cké účely. V případě aplikace na výuku 
francouzšti ny jako cizího jazyka se užívá termín Français sur objecti fs 
spécifi ques (FOS). V českém prostředí zdomácněl doslovný německý termín 
Fachsprache – odborný cizí jazyk.

Výuka odborného cizího jazyka se začala v didakti ce cizích jazyků rozvíjet od 
60. letech minulého století , viz defi nice autorů  Picht & Draskau, Terminology: 
An introducti on. Guildford: University of Surrey (1985) „a formalized and 
codifi ed variety of language, used for special purposes with the functi on of 
communicati ng informati on of a specialist nature at any level in the most 
economic, precise and unambiguous terms possible“. Klíčová slova ve výše 
uvedené defi nici je výuka zaměřená na odbornost ve všech jazykových 
úrovních, tj. již od úrovně A1 dle SERR, samozřejmě v závislosti  na oboru 
vzdělání. A dále výuka, která je efekti vní, přesná a jednoznačná. 

O výuce cizího jazyka zaměřeného na odbornost ve středních školách 
pojednává i Společný evropský referenční. V případě prvního cizího jazyka 
se uvádí doporučení „redukovat formální vyučování v prvním cizím jazyce 
a místo toho používat tento jazyk pravidelně nebo příležitostně pro výuku 
dalšího předmětu (forma „odborně zaměřeného učení“ a „bilingvního 
vzdělávání“). 

Školy si uvědomují, že výuka odborného cizího jazyka je pro žáky moti vací 
– předmět „Cizí jazyk“ se učí ve spojení s praxí. Díky tomu si žáci spontánně 

osvojují odbornou terminologii tak, aby ji rychle a správně dokázali používat: 
číšník při obsluze zákazníka nemá čas přemýšlet nad tí m, jak se řekne anglicky 
příbor, technik si nesmí v němčině plést svařování a vrtání. Výuka odborného 
cizího jazyka rozvíjí koncept „uvědomělého učení“, (viz Společný evropský 
referenční rámec), a je tedy moti vační.

Pro některé administrati vní či ekonomické obory vzdělání existují učebnice, 
které zohledňují specifi ka daného oboru již od začátku výuky. Pro většinu 
oborů vzdělání, zejména technických, nejsou specifi cky zaměřené učebnice 
v České republice dostupné. Školy tedy používají klasické učebnice a doplňují 
je většinou vlastními výukovými materiály zaměřenými na odbornost. Tento 
způsob je pro učitele časově velmi náročný, školy navíc nemají k dispozici 
dostatečné technické a personální zázemí, aby vytvořily zajímavý výukový 
materiál. Pro učitele cizích jazyků, kteří většinou nemají odborné vzdělání, je 
výuka odborného cizího jazyka poměrně náročná. 

Požadavek na znalost odborné terminologie je uveden i v rámcových 
vzdělávacích programech. V oborech středního odborného vzdělávání 
zakončených maturitní zkouškou by v případě prvního cizího jazyk měla 
představovat 20 procent, v případě druhého cizího jazyka 15 procent. Pro 
střední odborné školy se ve srovnání s gymnázii jedná o náročný úkol, neboť 
mají kontrolovatelnou výstupní úroveň v podobě maturitní zkoušky na stejné 
úrovni jako gymnázia při nižší hodinové dotaci. Obory vzdělání s výučním 
listem mají výuku dalšího cizího jazyka většinou nepovinnou, nicméně trh 
práce často alespoň základní znalosti  např. německého jazyka v případě 
technických oborů, požaduje. 

Cílem je tedy zefekti vnit výuku cizích jazyků v odborných školách tak, 
aby byli žáci připraveni nejen na maturitní zkoušku, ale i pro odbornou 
komunikaci ve své profesi, a tedy i pro trh práce. Ve školství je nutné vytvořit 
takové podmínky, aby se žáci a studenti  věnovali i dalším cizím jazykům, 
které jsou pro uplatnitelnost na trhu práce klíčové. Na základě příhraniční 
spolupráce se projevuje stále větší potřeba a nutnost znalosti  německého 
jazyka v technických oborech zakončených výučním listem. Jednou z cest je 
zefekti vnit výuku cizích jazyků, aby byla co nejvíce zaměřena na odbornost 
a navíc využila co nejvíce poznatky a postupy z výuky prvního cizího jazyka. 

Pak se bezpochyby podaří zajisti t například dostatečný počet techniků 
hovořících německy či recepčních, které se s hotelovými hosty domluví 
francouzsky.  

PhDr. Marie Černíková, MŠMT
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Cizí jazyky pro život

Na Zemi žije dnes více než 7 miliard lidí. V globalizovaném světě vznikají 
denně příležitostí  k setkávání, vyměňování informací a sdílení společných 
zájmů. V Evropě téměř zmizely hranice a cestování nebylo nikdy jednodušší. 
Nabídky vzdělávání a pracovních příležitostí  překračují území jednotlivých 
států. Plné využití  všech možností  je však nepředstavitelné bez ovládání 
cizích jazyků.

Ke zvyšování jazykových a interkulturních kompetencí pracovníků ve školství 
přispívá již více než deset let také činnost Národního insti tutu pro další 
vzdělávání. Smyslem jeho akti vit v jazykové oblasti  je podpořit schopnosti  
žáků a učitelů akti vně využívat cizí jazyky ve škole i mimo výuku, při profesní 
přípravě a uplatnění na pracovním trhu, ale také v osobním životě.

Předmluva

Realizaci záměru vytvořit dokumentární propagační fi lm, který by shrnul 
aktuální výzvy pro současné jazykové vzdělávání v naší zemi, nahrálo hned 
několik šťastných okolností : 

Jednak to byla nabídka spolupráce a fi nanční spoluúčasti  vydavatelství Bridge 
Publishing House SE a jeho partnerů.  

Dále schválení rezortního úkolu NIDV pro rok 2015 Podpora výuky odborné 
terminologie v cizích jazycích na středních školách, v jehož rámci bylo možné 
vznik fi lmu fi nancovat.

Zásadní roli ale sehrál projekt Národního insti tutu pro další vzdělávání 
Cizí jazyky pro život, fi nancovaný z Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, který byl realizován právě v době příprav a natáčení 
fi lmu a z logických důvodů mu propůjčil také svůj nadčasový název. I když 
cílovou skupinou projektu byly pouze základní školy, poskytl projekt řadu 
cenných námětů pro scénář fi lmu. Spolupráce s profesionálním fi lmovým 
štábem v čele s režisérem Václavem Müllerem pak už jen korunovala samotné 
dílo. Díky vstřícnosti  a součinnosti  škol, kde se jednotlivé části  fi lmu natáčely, 
jsme tak mohli zachyti t řadu velmi podnětných záběrů a informací přímo 
z výuky, které dokládají, že většina našich učitelů a škol podporuje jazykové 
vzdělávání žáků moderními metodami a formami a že potřeba dlouhodobě 
a cíleně podporovat a zkvalitňovat výuku cizích jazyků je všeobecně vnímána 
jako jedna z priorit vzdělávání. Věřím, že fi lm bude především moti vací 
a zdrojem argumentů pro všechny, kteří chtějí a mohou tuto prioritu 
podpořit.

Mgr. Alena Faberová
hlavní manažerka projektu Cizí jazyky pro život

Zvláštní poděkování

Mateřská škola KinderGarten Budějovická, Krčská 316/39, Praha 4

Základní škola Brána jazyků, Uhelný trh 4, Praha 1 - Staré Město

Základní škola Hanspaulka a mateřská škola Kohoutek, Sušická 29/1000, Praha 6

Základní škola Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317, Pardubice

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, K Milíčovu 674, Praha 11

Střední škola technická, Zelený pruh 1294/50, Praha 5 – Krč
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Jazyková propedeuti ka a výuka cizích jazyků v předškolním a raném 
školním věku

Poznávání cizích jazyků v předškolním a raném školním věku je často 
diskutované téma. Vhodnou alternati vou výuky cizímu jazyku v raném věku 
je jazyková propedeuti ka či jazykové probouzení, které využívá přirozené 
multi kulturní prostředí v dětském kolekti vu či autenti ckého prostředí, ve 
kterém dítě žije. Vnímáním jazykových odlišností  i příbuzností  dítě rozvíjí 
své jazykové i kulturní povědomí, což mu usnadňuje nejen učení jazyku 
mateřskému, ale také budoucí osvojování cizích jazyků. 

Pokud škola může zajisti t kvalitního pedagoga pro cizojazyčnou výchovu dětí , 
je raný start jistě přínosný.

V mateřské škola KinderGarten Budějovická v Praze zavedli angličti nu do 
výchovně vzdělávacího procesu dětí  již od jejich raného věku.

„Koncept výuky anglického jazyka v naší škole probíhá ve dvou liniích,“ 
vysvětluje ředitelka Hedvika Čáslavová. „V první linii vedou výuku angličti ny 
dětí  již od 18 měsíců věku čeští  lektoři mluvící perfektně anglicky. Na jejich 
akti vity pak navazuje od 4 let rodilá mluvčí. Děti  se tak učí cizí jazyk přirozenou 
hravou formou, což se nám velmi osvědčilo.“

Dominique Rodrigue pochází z Kanady a práce s malými dětmi ji evidentně 
baví. „Myslím si, že nejlepší je učit takto malé děti  formou zábavných akti vit 
a moti vujícího prostředí, tedy podvědomě, aniž by vlastně vnímaly, že se učí. 
Neučím tedy angličti nu, ale v angličti ně, a to různá témata a předměty, které 
je zajímají a které znají. Tím je velmi moti vuji.“

„Podnětné prostředí do šesti  let věku dítěte je nejdůležitější pro rozvoj 
jedince a jeho intelektu,“ dodává ředitelka mateřské školy Hedvika Čáslavová. 
„Během 3. a 4. roku života dítěte se vytváří a zakóduje osobnost člověka. Do 
šesti  let je nárůst informací, ze kterých budeme čerpat až do konce života, 
až 95 procent.“

Jazyková propedeuti ka a výuka cizích jazyků v předškolním a raném školním věkuCizí jazyky pro život
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Podpora vícejazyčnosti  ve školách

Angličti na ale nemusí být vždy první cizí jazyk, které si dítě začne osvojovat. 
Pražská základní škola Brána jazyků na Uhelném trhu kombinuje anglický 
jazyk s francouzským nebo německým.

Ivana Kolouchová učí francouzšti nu ve třetí  třídě. „Snažíme se především, 
aby se naši žáci naučili hlavně mluvit – v jednoduchých větách, pomocí 
krátkých rozhovorů na běžná témata, jako rodina, škola, jídlo, různé akti vity 
atd. Po třech letech studia francouzšti ny jsou naši žáci schopni se domluvit 
v obyčejných běžných situacích.“

Její kolegyně Petra Jašková učí letos páťáky: „Využíváme především audio-
orální metodu, která se nejvíce blíží učení se mateřskému jazyku, tzn. žáci 
nejdříve poslouchají, následně mluví, potom čtou a nakonec píšou. Naším 
cílem je, aby výuka děti  bavila. Využíváme tedy různé zábavné a vti pné 
akti vity, při kterých zapojujeme všechny smysly včetně chuti  a hmatu, 
kooperati vní hry, divadelní představení atd.

Myslím si, že začít s cizojazyčnou průpravou je vhodné od 3. třídy, kdy děti  již 
ovládají svůj mateřský jazyk a zároveň ostatní předměty ve škole ještě nejsou 
tak těžké, takže mohou cizímu jazyku, u nás třeba francouzšti ně, věnovat 
spoustu času. Na prvním stupni máme pěti hodinovou dotaci cizího jazyka, 
proto postupujeme rychle a děti  nasávají francouzšti nu neuvěřitelným 
způsobem, protože je baví.“

Do debaty se přidává i ředitel základní školy Brána jazyků Petr Tlustý: „Děti , 
které mají jako první cizí jazyk jiný jazyk než angličti nu, jsou na tom podle 
mé dlouhodobé zkušenosti  výrazně lépe, protože před ukončením školní 
docházky v 9. třídě, což je pro nás důležitý výstup, zvládají na velmi dobré 
úrovni dva cizí jazyky. Pokud na naší škole mají angličti nu jako druhý cizí 
jazyk od 6. třídy, jsou schopni si ji za čtyři roky velmi dobře osvojit, navíc 
s bonusem jazykových dovedností , které získali při studiu těžšího prvního 
cizího jazyka.“

Podpora vícejazyčnosti  ve školáchCizí jazyky pro život
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Důraz na jazykové vzdělávání kladou i v Základní škole s rozšířenou výukou 
cizích jazyků K Milíčovu v Praze 11, kde se vyučuje němčina také jako první cizí 
jazyk. Ředitelka školy Věra Jarolímová je přesvědčena, že znalost německého 
jazyka má pro absolventy škol i v dnešní době velký význam nejen s ohledem 
na naši kulturní a historickou tradici, ale především díky naší geografi cké 
poloze a možnostem pracovního uplatnění. 

„V České republice sídlí celá řada nadnárodních společností , které jsou 
vlajkovými loděmi našeho hospodářství. Tyto společnosti  požadují, aby jejich 
pracovníci byli dobře jazykově připraveni.

V současné době začínáme s výukou cizích jazyků už od první třídy, byť ve 
snížené dotaci. Většinou je to angličti na, ke které se pak přidává němčina 
jako druhý cizí jazyk. Specifi kou naší školy je němčina jako první cizí jazyk 
ve třídách s bilingvální výukou. Máme štěstí , že máme pro oba cizí jazyky, 
které na naší škole učíme, tedy angličti nu i němčinu, rodilé mluvčí. Je to 
důležité proto, aby si děti  zvykly na přímou interakci a komunikaci s rodilým 
mluvčím.“

Podpora vícejazyčnosti  ve školáchPodpora vícejazyčnosti  ve školách
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Rodilí mluvčí do škol

Díky projektu Národního insti tutu pro další vzdělávání Cizí jazyky pro život, 
který je spolufi nancován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, působilo v letech 2014 - 2015 na 220 školách v celé 
České republice téměř 150 rodilých mluvčí…

Remi Mariot pochází z francouzského Bordeaux a v rámci projektu vyučuje 
na Základní škole Pardubice – Studánka. „Působím na zahraničních školách už 
delší dobu, vlastně hned po ukončení studia jsem ještě s čerstvým diplomem 
odjel jako lektor francouzšti ny do Varšavy, později do Říma. Nakonec jsem se 
dostal do Pardubic.“

„Byla to vlastně náhoda,“ doplňuje Remiho ředitelka školy Ivana Nejedlá. 
„Díky jedné z našich učitelek, která studuje francouzšti nu, jsme se zapojili 
do projektu a získali francouzského rodilého mluvčího. Chceme, aby se Remi 
setkal se všemi dětmi ve škole, proto jsme s ním naplánovali akti vity ve všech 
předmětech a třídách, kde se dá francouzšti na dobře uplatnit, např. tělocvik, 
výtvarná výchova, pracovní činnosti , hudební výchova atd.“

„V zásadě čerpán ze dvou metod,“ vysvětluje Remi Mariot, „jednak uplatňuji 
metodu CLIL, jednak akční metodu, která má dva hlavní principy. Zaprvé že 
něco dělám a přitom se pohybuji, nezůstávám v klidu sedět na židli, ale hýbu 
rukama nebo nohama, něco lepím, prostě takové akti vity, které mi umožňují 
propojit řeč s pohybem a gesty. A za druhé že se napřed učím o tom, co je mi 
blízké a známé: o svém těle, svých kamarádech, třídě… Teprve pak přecházím 
na témata vzdálenější běžné každodenní realitě.“

Rodilí mluvčí do školCizí jazyky pro život
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Nebojme se metody CLIL

Aby cizí jazyky skutečně zdomácněly ve školách a jejich používání se stalo 
přirozenou součástí  školní komunikace, je třeba, aby „vyskočily“ z hodin 
jazykového vyučování a našly svůj větší či menší prostor i v ostatních 
předmětech, ale třeba i o přestávkách a při dalších akti vitách žáků mimo 
vyučování. 

Jedním z efekti vních a pro žáky atrakti vních způsobů, který napomáhá rozvoji 
výuky cizích jazyků, je metoda CLIL, kterou v posledních letech zavádí stále 
více škol.

Barbora Benešová z Pedagogické fakulty ZČU je lektorkou metody CLIL 
a věnuje se jejímu výzkumu i prakti ckému využití  několik let. „CLIL je zkratkou 
pro Content and Language Integrated learning a představuje metodu, 
která spojuje výuku nejazykového předmětu a cizího jazyka. Výuka touto 
metodou se tedy vyznačuje 
dvěma cíli: obsahovým 
a jazykovým. Obsahový 
cíl se týká jakéhokoliv 
všeobecně vzdělávacího 
předmětu (matematika, 
chemie, fyzika, dějepis 
atd.), jazykový cíl se týká 
jakéhokoliv cizího jazyka.

Co se týká nutnosti  změnit výuku v souvislosti  se zavedením metody CLIL, 
někteří učitelů nic na svém stylu práce měnit nemusí, jiní ale ano – záleží 
na tom, jakým způsobem jsou zvyklí pracovat. CLIL vychází z principů 
konstrukti visti ckého učení, kriti ckého myšlení, učení se v souvislostech, 
objevování nového. Jeho prostřednictvím je podporována akti vita žáků, 
kdy se nové poznatky budují na základě předchozích získaných zkušeností  
a dovedností . Pokud takto učitel již vyučuje, nemusí v podstatě při zavádění 
CLIL nic měnit. Učitelé, kteří ale preferují frontální způsob výuky, však brzy 
zjistí , že takto CLIL fungovat nemůže.

Někteří učitelé po absolvování různých školení k zavádění metody CLIL mají 
velkou moti vaci tuto metodu vyzkoušet. Ne všichni u ní ale zůstanou. Ale 
škol, které se o to pokoušejí, přibývá.“

A právě jednou z nich, kde se snaží nenásilně metodu CLIL prosadit, je také 
Základní škola Hanspaulka v pražských Dejvicích.

„Dětem se obecně líbí, 
když dělají tzv. Hands on-
akti vity“, tedy když si na 
něco mohou sáhnout,“ dělí 
se o prakti cké zkušenosti  
se zaváděním metody CLIL 
ve svých hodinách Alena 
Vlachová, která na této 
škole vyučuje chemii. Žáci, 

kteří mají rádi angličti nu se na její hodiny těší obzvlášť. „Ve chvíli, kdy spojím 
při hodině prakti ckou výuku a cizí jazyk a mohu se opřít o pomůcky, je pro 
žáky snazší pochopit popisovaný jev, než když to vidí jen napsané. Pokud chce 
někdo začít s metodou CLIL, za sebe bych doporučila jít na to postupně, od 
SOFT CLIL, jazykových sprch. Třeba zprvu jen porovnat názvosloví v angličti ně 
a češti ně s využití m obrazového materiálu. To je věc, která není náročná na 
přípravu.“

Nebojme se metody CLILCizí jazyky pro život
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Její žáci jsou z takových hodin chemie nadšení: „Moc mne to baví dělat pokusy 
a mluvit při tom anglicky, protože angličti na patří mezi mé nejoblíbenější 
předměty,“ je slyšet z hloučku sklánějícího se nad zkumavkami. „Vím, že se 
mi angličti na bude hodit v dalším studiu, kdy bych se chtěl věnovat přírodním 
vědám, kde je sousta pojmů v lati ně nebo angličti ně,“ svěřuje se budoucí 
mladý vědec.

Ředitelka školy Marie Pojerová 
pak dodává: „Využívání metody 
CLIL v hodinách zatí m od 
učitelů povinně nevyžadujeme. 
Nechávám zatí m na nich, do 
jaké míry se jim zdá vhodné 
téma, které mohou pro tuto 
metodu využít. Samozřejmě 

záleží i na tom, jak jistě se cítí  v daném cizím jazyce. Prvním krokem, jak 
chceme vylepšit využívání této metody, je to, že umožňujeme učitelům se 
jazykově vzdělávat, nejlépe s rodilým mluvčím. V dalších letech se budeme 
snažit stanovit si nějaký procentní podíl, kterým by mohla být metoda CLIL 
v hodinách ostatních předmětů zastoupena.“

Výuka odborných cizích jazyků na středních školách

Znalost cizího jazyka pomůže každému, kdo chce dosáhnout úspěchu ve své 
profesi. A že to nemusí být jen byznysmen nebo akademik, dokazuje Střední 
škola technická Zelený pruh v pražské Krči, kde se soustředí především na 
obory stavební, strojírenské a elektrotechnické.

Ředitel školy Drahoslav 
Mátonoha vidí poslání školy 
jednoznačně „Snažíme se 
vráti t školství jeho smysl, 
tedy připravujeme žáky pro 
jejich budoucí povolání tak, 
aby byli úspěšní a fi rmy 
o ně měly zájem. 

Dříve se učila odborná angličti na až v posledním měsíci třetí ho ročníku, teď se 
chlapci seznamují s odbornou terminologií v cizím jazyce již od prvního ročníku 
tak, aby ji dostali do podvědomí a byli schopni se právě o té práci bavit.“

Cizí jazyky pro životNebojme se metody CLIL
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Dana Černá, zástupkyně ře-
ditele a učitelka angličti ny, 
patří k těm pedagogům, 
kteří jsou přesvědčeni, že 
cizí jazyk se může naučit 
každý. „Záleží na tom, jak 
se žák k angličti ně nebo 
němčině postaví. Jsou žáci, 
které cizí jazyky baví, jsou 

žáci, kteří už z principu cítí  k cizímu jazyku nechuť. A záleží na učiteli, jakým 
způsobem hodinu vede, jak si ji připraví a jak dokáže žáky moti vovat.

Na naší škole jsme s týmem 
mých spolupracovníků připravili 
několik sad pracovních listů 
pro obory elektrikář, instalatér, 
tesař, truhlář a automechanik. 
V těchto pracovních listech je 
rozebrána a popsána odborná 
slovní zásoba pro příslušný obor 
včetně článků, na kterých si žáci mohou tuto slovní zásobu lépe procvičit.

„Německý jazyk nabízíme 
a vyučujeme pro všechny 
obory, které tu máme, 
záleží na zájmu žáků a jejich 
moti vaci, většinou s hledem 
na jejich budoucí pracovní 
perspekti vu,“ dodává Irena 
Ročková, učitelka němčiny. 
„Za poslední roky se zájem 

o německý jazyk zvýšil a je zcela cílený, dokonce přibývá žáků, kteří měli 
na základní škole angličti nu a u nás chtějí začít studovat němčinu. Takže 
mám vlastně i ty začátečníky. Jsou to 
většinou žáci, kteří někoho v Německu 
mají nebo tam chtějí dojíždět a praco-
vat se skupinou řemeslníků…“

Výuka odborných cizích jazyků na středních školách

A proč je znalost cizích jazyků důležitá i pro absolventy řemeslných oborů? 
Ředitel školy Jaromír Mátonoha o tom vůbec nepochybuje: „Speciálně ve 
stavebnictví je to tak, že více než polovina větších fi rem na našem trhu jsou 
zahraniční, většinou s německým, francouzským nebo jiným vlastníkem. 
A majitelé požadují, aby mohli komunikovat se svými zaměstnanci v rodném 
jazyce. Znalost cizích jazyků má pro chlapce velký význam, ať už by chtěli 
v budoucnu pracovat u nás doma, anebo jít do ciziny – vždy se budou 
potřebovat domluvit o práci, platu, ubytování a stravování atd. V naší škole 
řadu let využíváme dotací z programů Evropské unie (Leonardo, Erasmus+), 
abychom třeba těm nejlepším žákům umožnili pobyt v zahraničí. Máme 
kontakt s fi rmami v pěti  zemích, kam je můžeme vyslat na pracovní stáž. 
Velmi rychle tam pochopí, k čemu je jim znalost cizího jazyka dobrá, a to 
nejen v samotné práci, ale třeba i na diskotéce…“

Výuka odborných cizích jazyků na středních školách
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Závěrem

Význam výuky cizích jazyků stále roste. Cílem Národního insti tutu pro 
další vzdělávání v této oblasti  je ve spolupráci s MŠMT a dalšími partnery 
dlouhodobě podporovat učitele mateřských, základních a středních škol 
v celé České republice při zvyšování jejich jazykových dovedností , prakti ckém 
využívání cizích jazyků a zavádění efekti vních metod výuky.

Přirozené ovládání cizího jazyka toti ž výrazně usnadní mladým lidem uplatnit 
se ve společnosti  i na trhu práce.

Cizí jazyky pro život
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