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Resumé

Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá posouzením vlivu cílené podpory zřizovatele 

v oblasti jazykového vzdělávání v základních školách na základě posouzení kvalitativních 

hodnot výsledků vzdělávání, na základě realizace koncepčních změn v oblasti jazykového 

vzdělávání, zařazených do školních vzdělávacích programů, na základě rozšiřovaní rozsahu 

cizojazyčného vzdělávání a na základě rozsahu oblastí komunikativního přístupu využívaných 

při výuce cizích jazyků. 

Tato práce vychází ze základních forem financování školství, z teorie přímých metod  výuky 

jazyků a z aktuálních poznatků v oblasti jazykového vzdělávání. Výzkumné části předchází 

zhodnocení výchozích podmínek před zahájením systémové podpory rozvoje jazykového 

vzdělávání. Stěžejními podklady jsou statistické údaje, evaluační materiály a výsledky 

dotazníkového šetření ze všech patnácti  základních škol, jejichž zřizovatelem je Městská část

Praha 6. 

Všechny výše zmíněné poznatky jsou zpracovány formou srovnávacího výzkumu se 

zaměřením na výši finanční podpory, kvantitativní ukazatele rozvoje jazykového vzdělávání a 

hodnocení kvalitativní úrovně výuky cizích jazyků z pravidelného testování anglického 

jazyka. 

Klíčová slova

cizí jazyk, kvalita vzdělávání, podpora zřizovatele, rozvoj jazykového vzdělávání 

Použité zkratky

hl. m. Praha - Hlavní město Praha

MČ Praha 6 - Městská část Praha 6

MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

RMČ Praha 6 - Rada městské části Praha 6

ÚMČ Praha 6 - Úřad městské části Praha 6
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Summary 

Effect of specific support from the founder on the conceptual changes in the language 

education in primary schools

This final bachelor thesis deals with the examination of the influence of targeted support by 

the founder in the area of language education in primary schools on the basis of the 

assessment of qualitative values of education results, based on the implementation of 

conceptual changes in the area of language education included in the school education 

programmes, on the basis of enlargement of the scope of foreign-language education and on 

the basis of increased use of the areas of communicative approach in teaching foreign 

languages. 

This thesis follows from the basic forms of education financing, from the use of direct 

methods of language teaching and from the current knowledge in the area of language 

education. The research part is preceded by the evaluation of the initial conditions preexisting 

the initiation of the system support of the language education development. The fundamental 

details for this were statistical data, evaluative materials and results of the questionnaire 

survey conducted in all of the fifteen primary schools established by the Metropolitan District 

Prague 6. 

All of the above pieces of knowledge are elaborated in terms of comparative investigation 

focusing on the amount of financial support, quantitative indicators of language education 

development and qualitative level on the basis of testing of English language. 

Keywords

foreign language, quality of education, support of the founder, development of language 

education 
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Úvod

Význam cizojazyčného vzdělávání je v současné době důležitý nejen kvůli osobnímu rozvoji

každého jedince, ale má i svůj společenský rozměr, který vychází z integračního procesu do 

rozličných struktur Evropské unie. Oblast výuky cizích jazyků byla v minulosti rovněž 

poznamenána přerušením přirozeného vývoje, tudíž je často třeba vyrovnávat se i 

s nedostatečnými výchozími podmínkami - ať již na úrovni metodické či personální. 

Vzdělávání v oblasti cizích jazyků je považováno za prioritní oblast jak orgány Evropské 

unie, tak i podle národních vzdělávacích strategií. Nastavení systémových podmínek výuky 

cizích jazyků v České republice však dosud nenaplňuje předpokládané záměry těchto 

vzdělávacích strategií. 

Tato práce se zabývá analyzováním podpory, zaměřené na zkvalitnění podmínek výuky cizích 

jazyků, kterou MČ Praha 6 poskytuje všem patnácti základním školám, jejichž je 

zřizovatelem. V menším rozsahu tento zřizovatel podporuje jazykové vzdělávání i v oblasti 

předškolního vzdělávání, která je v této práci sice zmiňována, není však předmětem

výzkumné části. Záměrem MČ Praha 6 je vytvoření podmínek systémové podpory, 

vycházející z metod komunikativního přístupu zařazovaných do procesu výuky cizích jazyků.  

Struktura této podpory je zaměřena převážně na zkvalitňování podmínek učitelů cizích 

jazyků, na rozšiřování hodinových dotací a rozšiřování nabídky výuky dalších cizích jazyků, 

jakož i na vytváření prostředí, které žákům umožní používání cizích jazyků v přirozených 

podmínkách. Předpokladem pro naplňování tohoto záměru je dostatečné materiální krytí, 

neboť primární podpora, spočívající v posilování finančních možností jednotlivých škol 

prostřednictvím grantových či specializovaných programů. V druhém plánu jde o podporu 

systémových změn, vedoucích  v jednotlivých školách ke zkvalitnění základních podmínek

pro výuku cizích jazyků.

K zajištění udržitelnosti finanční podpory, která v případě MČ Praha 6 převyšuje sumu 

jednoho milionu korun na základní školu v průběhu školního roku, je důležitým

předpokladem obecná shoda na úrovni všech orgánů místní samosprávy a zároveň vstup 

významného partnera ze ziskového sektoru. Do jisté míry je však znepokojující, že aplikace 

vlastního programu systémové podpory rozvoje jazykového vzdělávání, který naplňuje
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předpoklady zmíněných národních i eurounijních strategií, ve své podstatě kompenzuje 

podfinancovaní v oblasti přímých neinvestičních prostředků.

Jelikož rámcová vyhodnocování podpory výuky cizích jazyků, prováděná MČ Praha 6, 

svědčila o naplňování předpokládaného rozvoje cizojazyčného vzdělávání, rozhodl se 

zřizovatel tyto poznatky prověřit i formou nezávislého hodnocení úspěšnosti tohoto programu. 

Z tohoto důvodu začal ve spolupráci se zřizovanými školami testovat znalosti žáků v oblasti 

výuky cizích jazyků. Testování, prováděné externí společností, se každoročně  účastní 

všichni žáci šestých a devátých ročníků. 
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1. Teoretická část

1. 1 Analýza finančních zdrojů ve školství 

V České republice jsou školy zřizovány podle školského zákona (Zákon č. 561/2004 o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) buď jako státní 

příspěvkové organizace, příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby. Školy, 

zařazené do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, čerpají dle § 133 školského 

zákona účelově vázáné finanční prostředky z veřejných rozpočtů - tedy přímo ze státního 

rozpočtu. Následné provozní prostředky pocházejí z rozpočtů územně samosprávných celků -

rovněž dle § 133 školského zákona. Toto financování zajišťuje základní chod škol (a 

školských zařízení) prostřednictvím investičních a neinvestičních prostředků. 

Ve své práci Financování školství v ČR analyzuje Jana Králová finanční zdroje ve školství 

následovně: 

“Investiční zdroje na přímé vzdělávací náklady poskytuje buď státem ustavené Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky - formou stanoveného normativu - nebo 

zřizovatel formou provozního příspěvku. Mezi investiční prostředky patří náklady k zajištění 

provozu školy a školských zařízení, zejména náklady na energie, nájemné, opravy, materiál, 

služby, odpisy, drobný dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý nehmotný majetek.

Mezi neinvestiční prostředky patří přímé vzdělávací náklady na platy a náhrady platů, na 

odměny za pracovní pohotovost a ostatní prostředky za provedenou práci. Dále sem spadají 

odvody do sociálních a zdravotních fondů, jakož i do Fondu kulturních a sociálních potřeb, a 

náklady na ostatní neinvestiční náklady, jako jsou zejména: učebnice, učební pomůcky, 

nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou zdravotně postižených dětí, žáků a studentů, 

další vzdělávání pedagogických pracovníků a služby k rozvoji školy a kvality vzdělávání. 

K tomuto záměru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydává na 

základě zmocnění školským zákonem (č. 561/2004 Sb.) vyhlášku (č.65/2005 Sb.), o krajských 

normativech na jednotku výkonu na kalendářní rok. 
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Mezi další neinvestiční prostředky patří dary, vlastní zdroje či zdroje z doplňkové činnosti, 

případně prostředky aktivní politiky zaměstnanosti a prostředky z programů Evropské unie.”

cit. 1

1. 2 Grantový systém v České republice

Mezi specifické formy financování, a to nejenom ve školství, patří tzv. granty. Jedná se o 

účelově a termínově zaměřené veřejné soutěže na podporu tematických projektů. Granty 

bývají financovány ze státních i nestátních prostředků, na celostátní či oblastní úrovni, 

v ziskovém i neziskovém sektoru. Podporu získávají projekty, které jsou podány v souladu s 

cíli a zadáním vyhlašovatele. 

Posuzována pak bývá zejména oprávněnost žadatele, splnění stanovených podmínek a 

očekávaný přínos. To vše samozřejmě v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K 

vyhodnocení jsou předem určeny příslušné orgány zadavatele. 

1. 2. 1 Zkušenosti s čerpáním grantů

O příspěvek v rámci grantových programů žádají subjekty, které jsou schopné naplnit cíl 

zadavatele a dokážou cíleně využít poskytovaných prostředků. V oblasti školství lze 

předpokládat zvýšení kvality konkrétní vzdělávací oblasti. Stručné hodnocení čerpání grantů 

v oblasti školství hodnotí Alena Kazdová ve studii  Jak (ne)využívají české školy grantových 

nabídek následovně:

„Výsledky výzkumu z let 2001 - 2002, který provádělo Národní informační středisko pro 

poradenství pozn. 1 při Národním vzdělávacím fondu, na téma dosavadních zkušeností českých 

škol s účastí v grantové soutěži, mimo jiné ukázaly, ´že vedení škol si je vědomé významu 

                                                            
pozn. 1 Výsledky průzkumu jsou shrnuty v publikaci Grantové nabídky a české školy, vydané Ústavem 

pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
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získávat prostředky díky grantům, nicméně z řady důvodů se zatím do grantových soutěží 

příliš nehrne´“. cit. 2

Jedním z důvodů nedostatečného zájmu o granty ze strany škol může být, dle závěrů studie 

Ing. Radko Sáblíka Největší nedostatky českého středního školství v bodech, nevhodné

koncipování grantových programů či nevhodné sestavení grantové nabídky. Konkrétně 

v oblasti vzdělávání mají být dle jeho názoru splněny zásady, kdy grantový program: 

„ - jednoznačně podporuje rozvoj školy;

- je určen vymezenému okruhu žadatelů (= školy), který svými projekty prokazuje záměr 

smysluplného využití poskytnutých finančních prostředků;

- naplňuje podmínku dostatečného finančního krytí do té míry, že vhodné projekty nejsou 

vyřazovány pouze z důvodů nedostatku financí;

- omezuje „zprostředkovatele“ a přiděluje peníze zásadně na vlastní projekty jednotlivých 

škol, případně pedagogů či dětí a žáků“ cit. 3

Za velmi problematickou považuje Ing. Radko Sáblík také situaci, kdy podporou vzdělávání 

prostřednictvím grantů bývá řešeno podfinancování škol, nedostatek provozních prostředků či 

peněz na pomůcky a vybavení. V obecné rovině tomu tak sice nebývá, nicméně v případě 

některých oblastí podpory lze polemizovat, zda by činnost v rámci schváleného projektu 

neměla být financována z investičních zdrojů na přímé vzdělávací náklady. Což lze vztáhnout 

i na oblast podpory jazykového vzdělávání.  

1. 3 Vzdělávání a odborná příprava v Evropě

Význam jazykového vzdělávání potvrzují i rámcové programy Evropské unie, k naplňování 

jejichž záměrů se Česká republika zavázala. Například Evropská strategie Vzdělávání a 

odborná příprava v Evropě: různé systémy, společné cíle do roku 2010, následně zpracovaná  

MŠMT ČR v roce 2003, je postavena na třech strategických záměrech, třinácti konkrétních 

cílech a dvaačtyřiceti klíčových problémech, zahrnujících celý sektor vzdělávání a odborné 

přípravy.
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Zkvalitňování studia cizích jazyků je určen cíl 3. 3, který se zabývá  předpokladem

komunikace mezi občany jednotlivých zemí Evropské unie jak z pozice historické zkušenosti, 

tak při poznávání odlišností či z důvodu tolerance a vzájemné úcty. Za ideální je považována 

znalost alespoň dvou cizích jazyků. K naplnění tohoto cíle má napomáhat systémová a 

metodická výuka cizích jazyků s přednostní formou přímého kontaktu s příslušným jazykem a 

potažmo i kulturou, včetně zapojení rodilých mluvčích do výuky. Evropské společenství 

studium cizích jazyků dlouhodobě podporuje, neboť je ve své tezi považuje „za jeden z 

klíčových rozměrů vzdělávání, kultury, občanství a zaměstnatelnosti“. cit. 4

Z jednotlivých zásad, kterými se zabývá i tato práce, z výše zmíněného textu vyjímám:  

„Za kvalitativně významný nástroj je považována oblast výměny zkušeností v rámci:

- metod a způsobů výuky cizích jazyků;

- výuky jazyků v raném věku;

- způsobů podpory studia a praktického používání cizích jazyků.“ cit. 5

1. 3. 1 Přehled jazykového vzdělávání v Evropě

Podle studie informační sítě Eurydice z roku 2003 Výuka cizích jazyků na školách v Evropě

(Foreign Language Teaching in Schools in Europe), kterou u nás v překladu zveřejnil Ústav 

pro informace ve vzdělávání v Praze, je první cizí jazyk v rámci základního vzdělávání ve 

většině zemí Evropské unie vyučován povinně a výuka bývá převážně zahájena mezi 

šestým až osmým rokem věku žáků. Nabídka je nejčastěji sestavena ze šesti jazyků, 

výjimečně je první cizí jazyk striktně určen nebo naopak jeho vymezení úplně chybí, případně 

je omezeno na výběr jednoho z úředních jazyků Evropské unie. Z jednotlivých jazyků 

převažuje angličtina, dále je nejčastěji vyučována francouzština a němčina, místní podmínky 

pak například s ohledem na sousední země dávají prostor i méně obvyklým jazykům, jakými 

jsou třeba na Islandu dánština nebo v Belgii holandština.

V tomto ohledu je zajímavý například systém jazykového vzdělávání v Lucembursku, 

kde je sice úředním jazykem lucemburština, ovšem administrativními jazyky jsou 

francouzština a němčina. Všechny tyto tři jazyky jsou povinně vyučovány v rámci 

předškolního a základního vzdělávání. Jinde obvyklá angličtina, jejíž znalost vyžadují takřka 
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všichni zaměstnavatelé i v Lucembursku, je tak odsunuta do pozice jazyka nepovinného. 

Podobně jako mateřský jazyk případných imigrantů, kterými jsou nejčastěji italština, 

španělština a portugalština. 

Dle studie Mgr. Kamily Sladkovské Přehled evropských zemí a vyučovaných jazyků v pozici 

druhého cizího jazyka (Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011) je druhý cizí jazyk 

vyučován přibližně ve dvou třetinách zemí Evropské unie jako povinný a to převážně ve 

třídách na úrovni našeho druhého stupně. Nicméně, vyučován je ve všech zemích a rozmezí 

pro zahájení výuky je značně široké - od věku sedmi, osmi roků až po věk patnácti let. 

Nejčastějšími nabízenými (a zároveň vyučovanými) jazyky jsou francouzština a němčina, dále 

pak španělština, angličtina (která je však ve většině zemí vyučována jako první cizí jazyk), 

ruština a italština. Nabízeny bývají nejčastěji tři až čtyři cizí jazyky. 

Studie zmiňuje i obecné limitující faktory: „Rozsah skutečné nabídky cizích jazyků ve školách 

je v porovnání se seznamy obsaženými v oficiálních dokumentech často omezen. Jeden z 

hlavních limitujících faktorů spočívá v tom, že zajištění daného konkrétního jazyka podmiňuje 

minimální počet žáků, kteří o ni projeví zájem. … Škálu možných alternativ omezuje i 

nedostatek učitelů s aprobací pro výuku daného jazyka. Někdy školy tradičně zachovávají 

nabídku jazyků, které se vyučovaly po mnoho let.  cit. 6

Ze studie dále vyplývá, že orgány školské správy ve většině zemí výuku cizích jazyků 

systémově podporují, a to většinou investicemi do vzdělávání nových učitelů způsobilých 

vyučovat cizích jazyky. 

1. 4 Výuka cizích jazyků ve vzdělávacím systému České republiky

1. 4. 1 Cíle jazykového vzdělávání dle Národního plánu výuky cizích jazyků

Vzdělávání v cizích jazycích patří mezi dlouhodobé priority i ve školském systému České 

republiky. Cíle jazykového vzdělávání jsou obsaženy jak v Bílé knize - národním programu 

rozvoje vzdělávání v České republice, tak v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy. Nejkonkrétněji jsou pak shrnuty v dokumentech MŠMT ČR Národní 
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plán výuky cizích jazyků, jehož součástí je Akční plán výuky cizích jazyků pro období 2005 -

2008. Zásadní kritéria jazykového vzdělávání vychází z požadavku, aby každý občan členské 

země Evropské unie byl schopen komunikovat ve dvou cizích jazycích.

Zmíněný Akční plán výuky cizích jazyků pro období 2005 - 2008, který dosud nebyl inovován 

či aktualizován, stanovuje, v návaznosti na standardy Evropské unie, strategické linie, z nichž 

vybírám ty, které jsou svým zaměřením vhodné pro vzdělávání v základních školách:

„ - zajištění dostatečného počtu  učitelů cizích jazyků a jejich soustavné další vzdělávání;

- rozšíření a aplikace moderních výukových metod;

- zpracování kvalitních výukových materiálů v tiskové a multimediální formě.“ cit. 7

Tyto cíle jsou zahrnuty do vzdělávacích oblastí rámcových vzdělávacích programů pro 

základní vzdělávání Jazyk a jazyková komunikace - do vzdělávacího oboru Cizí jazyk a do 

doplňujícího vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Konkretizovaná podoba těchto oborů je 

následně zpracována ve školních vzdělávacích programech. 

Záměrem je zahájit výuku cizích jazyků  již v rámci předškolního vzdělávání a vytvářet

předpoklady pro absolvování výuky anglického jazyka všemi žáky základní školy. Volba 

dalšího cizího jazyka vychází z povinné nabídky základních škol. Cizí jazyk je rovněž jedním 

z vybraných předmětů pro státní maturity. 

V rozvojových programech a mezinárodních projektech je podporována také mobilita žáků a 

učitelů za účelem rozvoje dalších jazykové znalostí a dovedností. Prostor dostávají i moderní 

výukové metody jako například výuka předmětů v cizím jazyce, která podléhá schválení 

MŠMT ČR či kombinovaná metoda CLIL - Content and Language Integrated Learning, která 

spočívá ve výuce konkrétního předmětu v českém i cizím jazyce.
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1. 4. 2 Konkrétní poznatky z výuky cizích jazyků v České republice

1. 4. 2. 1 Výuka cizích jazyků v mateřských školách

Vzhledem k důležitosti naplnění předpokladů jazykového vzdělávání, spočívající v zahájení 

výuky motivačními formami již v mateřských školách, na které navazuje výuka cizího jazyka 

od první třídy základních škol, zmiňuji ve stručnosti i zmapování situace v zařízeních 

předškolního vzdělávání. 

Dle tematického výzkumu, který prováděla Česká školní inspekce v období let 2005 - 2008 a 

souběžně i v období let 2006 - 2009, nabízela výuku cizích jazyků téměř polovina 

reprezentativního vzorku mateřských škol. Výuka byla zajišťována převážně externě, 

případně učitelkami mateřských škol, jejichž úroveň jazykové vzdělání byla ovšem velmi 

rozdílná. Ve více než dvou třetinách mateřských škol, které se výukou cizího jazyka zabývaly,

byla výuka realizována v zájmovém kroužku za úplatu.

Závěry tohoto výzkumu citují nejpoužívanější formy, četnost, pedagogickou kvalifikovanost a 

rozsah výuky cizích jazyků v mateřských školách:  „Ředitelky škol vycházely ze zájmu rodičů 

(nejčastěji byla požadována angličtina, výjimečně němčina) a organizovaly ji převážně 

formou vzdělávacích kroužků. Podíl dětí, které se cizímu jazyku učily, se (vzhledem k 

celkovému počtu dětí) pohyboval v rozmezí 10 - 50 %. Inspekce zjistila nedostatek vhodných 

lektorů a kvalifikovaných učitelek, případně nedostatek financí na jejich zaplacení. Více než 

polovina pedagogů vyučujících cizí jazyk v mateřské škole získala odbornou kvalifikaci pro 

výuku v mateřské škole, pro výuku cizího jazyka však často nebyli dostatečně jazykově 

vybaveni. Vzdělání externích pracovníků (kterých byly téměř dvě třetiny) často nesplňovalo 

požadavky odborné kvalifikace. Výuka probíhala nejčastěji jedenkrát (69 %), řidčeji dvakrát v 

týdnu (26 %). Časová dotace se pohybovala převážně v rozmezí 20-50 minut týdně.“ cit. 8

1. 4. 2. 2 Výuka cizích jazyků v základních školách

Z vyhodnocení a porovnání výsledků tematických šetření České školní inspekce prováděných 

v základních školách vyplývá, že polovina základních škol využila možnost navýšení 
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hodinové dotace výuky cizího jazyka, převážně pak pro angličtinu. Problematickým se však 

jevil nedostatek kvalifikovaných učitelů. Kvalifikovaně byly odučeny zhruba tři čtvrtiny 

hodin angličtiny jako prvního cizího jazyka, odborně kvalifikovaných učitelů byla již jen 

zhruba třetina. Podíl rodilých mluvčích byl mizivý, přičemž jejich přítomnost ve výuce lze 

považovat za jeden z motivačních stimulů, které mohou přispívat k aktivnímu užívání jazyka 

a podpoře multikulturní výchovy.

Konkrétní výsledky šetření  k personálnímu zajištění výuky cizích jazyků jsou obsahem 

tabulky č. 1 cit. 9: 

tabulka č. 1: Procentuální vyjádření personálního zajištění výuky cizích jazyků v letech 2005 - 2008
dle míry kvalifikovanosti

sledované ukazatele kvalifikovanosti 
základní školy gymnázia ostatní SŠ 

aj nj aj nj aj nj

VŠ s odbornou kvalifikací - cj na I. stupni 13 2 0 0 0 0

VŠ s odbornou kvalifikací - cj 25 37 92 88 50 66

ostatní - kvalifikovaní s VŠ 34 55 2 4 14 24

rodilí mluvčí 2 0 2 0 0 1

nekvalifikovaní s VŠ 10 0 3 4 18 3

nekvalifikovaní bez VŠ 16 6 1 4 18 6

legenda: SŠ - střední školy, VŠ - vysokoškolské vzdělání, cj - cizí jazyk;  
poznámka: číselné údaje jsou v procentech

Dále je v šetření České školní inspekce konstatováno, že v průběhu období let 2006 - 2009

narůstal zájem žáků o výuku angličtiny a naopak klesal zájem o němčinu. Výuka dalších 

cizích jazyků byla realizována převážně v povinně volitelných či volitelných předmětech, 

případně v zájmových útvarech. 

Ve školním roce 2005/2006 zařazovala pouze desetina ze sledovaných základních škol více 

než dvě ze sledovaných mimoškolních aktivit na podporu cizojazyčného vzdělávání, mezi něž

patří: poznávací zájezdy, mezinárodní projekty, spolupráce se zahraniční školou, soutěže v 

cizím jazyce na krajské úrovni a certifikované jazykové zkoušky. V dalších letech nicméně 

k nárůstu těchto forem docházelo - nejčastěji byly organizovány poznávací zájezdy (v případu 

více než poloviny škol), mezinárodní projekty a výměnné pobyty (v případě čtvrtiny škol). 
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4. 2. 3 Výuka druhého cizího jazyka v základních školách

Z podkladů rychlého šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání, realizovaného v roce 2010,

vyplývá, že druhý cizí jazyk je na prvním stupni základních škol vyučován jen zcela 

výjimečně. Výuka druhého cizího jazyka je obvykle zařazována až na druhém stupni, a to 

převážně v sedmém až devátém ročníku, přičemž největší časová dotace je přiznávána 

v ročníku osmém - dvě až tři hodiny týdně. Rovněž je konstatováno, že převládá forma 

povinně či nepovinně volitelného předmětu (v případě tří čtvrtin škol) před povinným 

předmětem (v případě necelé třetiny škol). Nejčastěji nabízeným a vyučovaným jazykem byla

němčina, dále ruština a angličtina, méně často francouzština, ojediněle pak španělština a další 

nespecifikované jazyky. Zhruba pět procent žáků však nenavštěvovalo výuku žádného cizího 

jazyka.

Na základě následné analýzy závěrů výzkumů doporučuje Česká školní inspekce podporu 

následujících oblastí:

„- zvýšení odborné kvalifikace učitelů cizích jazyků;

- propojení obsahové úrovně RVP (Rámcově vzdělávacího programu) s výstupy dle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

- podpora výuky cizích jazyků v předškolním vzdělávání a zajištění návaznosti při přechodu 

na základní školu;

- zvýšení počtu rodilých mluvčích ve výuce cizích jazyků;

- nastavení systému celoživotního učení s možností kariérního postupu a odměňováním učitelů 

cizích jazyků;

- podpora výjezdů učitelů cizích jazyků do zahraničí.“ cit. 10

Podpora všech zmíněných oblastí je z finančního hlediska dost náročná. Nejsou-li   finanční 

prostředky poskytovány ze státního rozpočtu v dostatečné míře, lze konstatovat, že i náhradu

z dalších zdrojů (např. granty nebo podpora zřizovatele) se daří zajistit jen v míře omezené. 

Podpora zřizovatele, zmiňovaného v této práci, je zaměřena na vytváření vhodnějších 

podmínek výuky cizích jazyků v předškolním vzdělávání, zajištění návaznosti při přechodu na 

základní školu, zvýšení počtu rodilých mluvčích a částečnou výpomoc při zajišťování výjezdů 

učitelů cizích jazyků do zahraničí.
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1. 4. 2. 4 Počet žáků podle vyučovaných jazyků

Pro doplnění informací připojuji statistické údaje k počtům žáků dle zájmu o výuku v 

jednotlivých cizích jazycích.

V tabulce č. 2 cit. 11 jsou souhrnné údaje Ústavu pro informace ve vzdělávání za celou Českou 

republiku ve školním roce 2011/2012. Obdobné údaje byly zpracovány i v hl. m. Praze, 

bohužel dostupná data jsou jen za školní rok 2009/2010, jež jsou obsahem tabulky č. 3 cit. 12.

tabulka č. 2: Počet žáků základních škol 
v České republice podle vyučovaných jazyků 

ve školním roce 2011/2012

tabulka č. 3: Počet žáků základních škol 
v hl. m. Praze podle vyučovaných jazyků 

ve školním roce 2009/2010

celkový počet žáků: 645 079 celkový počet žáků: 64 838

cizí jazyk počet žáků cizí jazyk počet žáků

aj 635 169 aj 62 752

nj 106 761 nj 9 079

rj 25 512 rj 841

fj 7 180 fj 2 016

šj 2 652 šj 898

ij 152 ij 118

jiný jazyk 144 jiný jazyk 55

poznámka: údaj celkový počet žáků zahrnuje každého žáka jednou, v ostatních řádcích 
je uveden každý žák tolikrát, kolika cizím jazykům se učí

legenda: aj - anglický jazyk, nj - německý jazyk, rj - ruský jazyk, fj - francouzský jazyk, 
šj - španělský jazyk, ij - italský jazyk

1. 4. 2. 5 Hodnocení úrovně výuky cizích jazyku na základě šetření

Úroveň výuky cizích jazyku se ve svém pilotním projektu „International Test of English as a 

Foreign Language“ z roku 2009 snažila zmapovat společnost Scio a to spolu se srovnáním 

situace v okolních zemích. Z publicistického shrnutí  tohoto projektu Barborou Matyášovou z 

Lidových novin vyplývá, že výuka cizích jazyků není v českých školách zvládnuta na 

dostatečné úrovni. Ve srovnání jazykových kompetencí žáků osmých tříd z třinácti různých 

zemí skončili žáci českých škol až na jedenáctém místě.

http://vysivane-rucniky-se-jmeny.takeit.cz/natasa-vysivana-osuska-se-jmenem-4867824?282572&rtype=V&rmain=0&ritem=4867824&rclanek=3339159&rslovo=458196&showdirect=1
http://archer-reality.takeit.cz/sleva-exkluzivne-prodej-bytu-v-ov-3-kk-78-m2-v-lokalite-prahy-6-3535814?145236&rtype=V&rmain=75190&ritem=3535814&rclanek=3339159&rslovo=421071&showdirect=1
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Tento stav Barbora Matyášová komentuje následovně: „… na českých školách bohužel stále 

převládají léta přežité metody: důraz na gramatiku, překlady a nezáživný dril. Přestože je 

dávno překonaná má tzv. gramaticko-překladová metoda v Česku stále nejrozšířenější a má 

své zastánce. Na rozvoj jazykových kompetencí mají pozitivní vliv výměnné zahraniční pobyty 

a společné projekty se zahraničními školami, při nichž si děti mohou vyzkoušet jazykové 

dovednosti v praxi.“ cit. 13

Podle šetření České školní inspekce (kapitola 1. 4. 2. 2) lze za jednu z hlavních příčin 

nekvalitní výuky jazyků považovat i nedostatečnou kvalifikovanost vyučujících. Kromě 

absence patřičného vysokoškolské vzdělání má řada učitelů i nedostatečné zkušenosti s 

praktickým používáním jazyka - zahraniční stáže nebo studijní pobyty absolvovala jen pětina 

pedagogů.

1. 5 Metody výuky cizích jazyků

Výuka cizích jazyků v České republice je dosud poznamenána nepřirozeným vývojem, kdy 

tato oblast vzdělávání byla vnímána politicky a vyvíjela se proto do značné míry izolovaně od 

trendů „západních“ zemí. Tudíž i s metodami, používanými ve světě v druhé polovině

dvacátého století, jsme se v České republice seznamovali až v době po roce 1989. 

Změny trendů a metodické změny shrnula ve své studii Metody cizojazyčné výuky Mgr. 

Světlana Hanušová takto:

„Až do osmdesátých let 20. století bylo cizojazyčné vyučování u nás převážně ovlivněno

gramaticko-překladovou metodou ... Mezi charakteristické rysy gramaticko-překladové 

metody … patří důraz na psaný jazyk … na gramatický systém a hojné využívání mateřského 

jazyka ve výuce. 

... Reformní hnutí… vedlo k vývoji a prosazení přímé metody. ... Jednalo se… o primát 

mluveného jazyka, zásadu prezentace jazyka v jeho mluvené podobě před psanou formou, 

používání běžných každodenních obratů, induktivní výuku gramatiky, nahrazení překladu 

názornými ukázkami nebo výkladem v cílovém jazyce. ...
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… v sedmdesátých letech minulého století, se začal prosazovat komunikativní přístup 

(Widdowson, 1978), .... který je založen na funkčním pojetí jazyka. ... Komunikativní přístup 

klade důraz na vyloučení mateřského jazyka z  vyučovacího procesu, užívání autentického 

jazykového materiálu.“ cit. 14

1. 6 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy

Na zvýšení úrovně jazykového vzdělávání ve zřizovaných školách se zaměřilo i hl. m. Praha, 

které tento svůj záměr definovalo jako jednu ze svých priorit v Dlouhodobém záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Hlavního města Prahy na období 2006 - 2008, 

z něhož cituji zdůvodnění a hlavní cíle:

„Důvodem je mimořádná důležitost jazykových dovedností pro zvýšení uplatnitelnosti 

každého jednotlivce. Výuka a znalost cizích jazyků je považována za jednu z podmínek pro 

prohlubování sociální soudržnosti, lepší možnosti uplatnit se na trhu práce a pro vyšší 

mobilitu pracovních sil. 

Cílem grantové programu hl. m. Prahy ke zvýšení kvality jazykového vzdělávání pod názvem 

Moderní formy a metody jazykové gramotnosti v oblasti primárního až vyššího odborného 

vzdělávání, bylo: 

 posílení všeobecných jazykových znalostí a dovedností žáků modernizací jazykového 

vzdělávání s možností čerpání nabídky mezinárodních programů napojených na 

edukační programy EU;

 podpora moderních forem a metod lingvistického vzdělávání;

 podpora jazykové přípravy školského managementu, učitelů jazyků i učitelů jiných 

aprobací.“ cit. 15

Tato informace zdůrazňuje propojení systému podpory jazykového vzdělávání v oblasti 

základního školství, která je stěžejní pro tuto práci, s podporou výuky cizích jazyků v 

předškolním věku a s návazností na vzdělávání ve středních školách. V tomto zájmu  byly 

podpůrné programy a projekty hl. m. Prahy a MČ Praha 6 také vzájemně konzultovány. Stejně
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jako tomu bylo v případě Metropolitního programu hl. m. Prahy na podporu středoškolské 

jazykové výuky.

V letech 2003 a 2004 realizovalo hl. m. Praha osm pilotních projektů, které byly podpořeny 

celkovou částkou 607 000 Kč. Od roku 2005 pak již bylo v rámci Programu na podporu 

vzdělávacích aktivit realizováno osmnáct projektů v celkovém finančním objemu 2 761 000

Kč.  Jednalo se o projekty dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků formou realizace 

jazykového a metodického kurzu, o projekty zaměřené na podporu zahraničních výměnných 

stáží jak žáků, tak i učitelů. Další příspěvky byly určeny na krátkodobé výjezdy do 

partnerských zahraničních škol, na realizaci odborných praxí, případně i společných akcí na 

mezinárodní úrovni. 

1. 6. 1 Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky

V roce 2010 začalo hl. m. Praha realizovat  Metropolitní program hl. m. Prahy na podporu 

středoškolské jazykové výuky, z kterého mohou profitovat všechny zřizované střední školy. 

Konkrétně se jedná o podporu výuky dalších cizích jazyků v posledních čtyřech ročnících 

maturitního studia, pokud je tato povinně zahrnuta do učebních plánů školních vzdělávacích 

programů. Touto formou podpory by se měla zvýšit úroveň komunikačních schopností žáků 

na konci středoškolského vzdělání (zakončeného maturitní zkouškou) tak, aby byla alespoň 

ve dvou cizích jazycích srovnatelná.

Účelový finanční příspěvek je určen na platy a zákonné odvody kvalifikovaných 

pedagogických pracovníků, přednostně pak pro rodilé mluvčí. Příspěvek na zvýšení časové 

dotace výuky povinného cizího jazyka je poskytován na výuku cizích jazyků, jakož i na 

pořádání seminářů či realizaci modulového způsobu vzdělávání v cizím jazyce - podmínkou 

je zakotvení do školního vzdělávacího programu příslušné školy. Výše příspěvku je stanovena 

na třídu a kalendářní rok v předpokládané výši čtyřiceti až pětačtyřiceti tisíc Kč v případě 

řádné výuky, v případě seminářů a dalších forem výuky je výše podpory poloviční.
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1. 7 Význam podpory jazykového vzdělávání v MČ Praha 6

Ve svých programových prohlášeních se RMČ Praha 6 opakovaně zavázala preferovat oblast 

výchovy a vzdělávání, a to nejen prostřednictvím zajištění provozních podmínek pro 

fungování škol formou celkových rekonstrukcí školních budov či budováním nových 

mateřských škol, ale i podporou jednotlivých vzdělávacích oblastí. Podpoře jazykového

vzdělávání byla v uplynulých čtyřech letech věnována stále větší pozornost. 

Zdůvodnění záměru obsahuje Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 pro období 

2006 - 2010: „Důvodem pro zvýšenou podporu jazykového vzdělávání v městské části, kde 

sídlí většina velvyslanectví a zastupitelských úřadů cizích států, a kde se nachází největší 

mezinárodní letiště, je snaha posílit výchozí podmínky pro další vzdělávání, pro zvládání 

multikulturních sociálních vztahů, pro vyšší konkurenceschopnost každého jedince na trhu 

práce a pro usnadnění mobility pracovních sil.“ cit. 16

1. 7. 1 Stěžejní témata podpory jazykového vzdělávání v Městské část Praha 6

MČ Praha 6 se začala cíleně věnovat zvyšování kvality výuky cizích jazyků od školního roku 

2006/2007, kdy byl zřizovaným školám nabídnut grantový příspěvek na cestovné pro 

poznávací zájezdy do zahraničí. Od volebního období 2006 - 2010 je podpora jazykového 

vzdělávání, v souladu s Programovým prohlášením Rady MČ Praha 6, pojímána daleko 

komplexněji.

Jako stěžejní témata byla vyhodnocena možnost přímého setkání s cizím jazykem - ať již 

formou mezinárodní spolupráce, prostřednictvím zahraničních studijních pobytů či zajištěním 

rodilých mluvčích a výukou vybraných předmětů v cizím jazyce. 

Později bylo konstatováno, že jedním z nejvíce limitujících faktorů v oblasti jazykového 

vzdělávání je nedostatek kvalifikovaných pedagogů a značná nestabilita pedagogických 

kádrů. Proto byl realizován samostatný program na podporu výuky cizích jazyků 

v mateřských a základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6.
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Vhodnost výběru výše zmíněných témat podpory nezávisle potvrzuje i ředitelka základní 

školy Pod Marjánkou z MČ Praha 6, Mgr. Marcela Pácalová, která prezentovala své názory 

v rámci kulatého stolu Stálé konference asociací ve vzdělávání a Střediska vzdělávací politiky 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 21. května 2009 na téma „Jak zajistit 

lepší kvalitu výuky jazyků?“.

Ve své prezentaci Jakými cestami lze zvyšovat kvalitu výuky cizích jazyků? zdůrazňuje Mgr. 

Marcela Pácalová zaměření na širší nabídku cizích jazyků, na potřebu konverzace  s rodilým 

mluvčím, na výuku vybraných předmětů v cizím jazyce, na zahraniční studijní pobyty a 

výměnné pobyty v zahraničí, na projekty mezinárodní spolupráce, evaluaci předpokládané 

úrovně formou srovnávacího testování a přípravu na mezinárodní zkoušky dle stanovené 

úrovně. 



24

2. Výchozí stav oblasti jazykového vzdělávání ve školách, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 6

2. 1 Poznatky z oblasti jazykového vzdělávání v základních školách, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 6

Formy podpory, zmíněné v kapitole 1. 7. 1, byly zvoleny na základě požadavku Komise pro 

výchovu a vzdělávání při RMČ Praha 6 na zmapování stavu cizojazyčného vzdělávání ve 

zřizovaných školách v roce 2008, v němž bylo posléze konstatováno, že: 

„- ve většině základních škol probíhala výuka cizích jazyků od 1. ročníku, částečně jako 

povinný předmět, částečně formou nepovinného předmětu či zájmového útvaru - převládala 

výuka angličtiny, výjimečně byla vyučována i němčina a francouzština

- druhý cizí jazyk vyučovaly školy převážně od 7. ročníku - nejčastěji se jednalo o němčinu, 

zhruba ve třetině škol byla vyučována i francouzština a španělština, ojediněle pak italština a 

ruština 

- téměř polovina škol měla ve svých školních vzdělávacích plánech výuku cizích jazyků 

s rozšířenou hodinovou dotací, čtyři školy měly schválenu výuku některých předmětů v cizím 

jazyce, rodilí mluvčí se na výuce cizích jazyků podíleli v šesti školách 

- jazykovému vzdělávání dětí se věnovaly téměř všechny mateřské školy, a to nejčastěji formou 

skupinové výuky s využitím herních prvků, kterou vedli buď vlastní pedagogové nebo rodiče 

s příslušnou kvalifikací či jazykové agentury, ojediněle pak i rodilí mluvčí - převažovala opět 

angličtina, rozsah výuky vycházel ze závislosti na věku a schopnostech dětí v rozmezí od 

třiceti minut až po tři hodiny týdně.“ cit. 17

Z konkrétních aktivit, které byly uváděny ve výročních zprávách či dotazníkových šetřeních,

týkajících se zvyšování úrovně jazykového vzdělávání v jednotlivých školách MČ Praha 6 

v období let 2006 - 2008, tedy v období zavádění prvních podpůrných pobídek, zmiňuji:

- přidělení grantu Evropského sociálního fondu v oblasti mezinárodní spolupráce

- organizování matematické soutěže v anglickém jazyce 
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- účast ve skupinovém vzdělávání učitelů jazyků v rámci projektu MEJA

- výuka čínštiny jako volnočasové aktivity organizované soukromou školou CHI School 

s.r.o. a organizací HANBAN - The Office of Chinese Language Council International

- realizace projektu Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů a zlepšení 

metodických znalostí kvalifikovaných pedagogických pracovníků

- spolupráce na mezinárodním projektu Contribution to European Identity from young 

people’s point of view v rámci programu Comenius za účasti partnerských škol ze 

Švédska, Rakouska a Německa 

- účast v mezinárodním projektu Developing Digital Skills@School v rámci programu 

Socrates - Comenius s partnerskými školami z Belgie, Dánska, Německa, Francie, 

Španělska, Švédska a Řecka 

- účast skupiny žáků na letním táboře ve Švédsku 

- účast v projektu Česko-německého fondu budoucnosti Proti předsudkům

- studijní návštěvy škol zahraničními postgraduálními studenty nebo studujícími pedagogy

- výměna učitelů s partnerskou školou 

- reciproční návštěvy žáků v partnerských městech MČ Praha 6 

- zahraniční studijní pobyty s ubytováním v rodinách 

- společné výjezdy ředitelů základních a středních škol z MČ Praha 6 (podrobněji v kapitole

2. 6. 2)

Jednalo se však o jen o jednotlivé, nekoordinované aktivity s příležitostným využití možností 

grantové či jiné podpory. 

Jednotlivé programy a projekty byly nastavovány a upravovány tak, aby byly pokud možno 

dostupné všem školám, aby na sebe navazovaly a postupně dál posilovaly systematické 

zaměření podpory na rozvoj jazykového vzdělávání. 

Systémová podpora jazykového vzdělávání proto v současné době zahrnuje následující 

specifické programy a projekty: 

- grantové programy MČ Praha 6 (podrobněji v kapitole č. 2. 2);

- Grantový program na podporu školství v MČ Praha 6 „Otevřený svět“  (podrobněji v 

kapitole č. 2. 3);
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- Program na podporu výuky cizích jazyků v mateřských a základních školách, jejichž  

zřizovatelem je MČ Praha 6 Jazyková Šestka (podrobněji v kapitole č. 2. 4);

- jazyková soutěžní přehlídka žáků 9. tříd ze základních škol MČ Praha 6 Open World

(podrobněji v kapitole č. 2. 5. 1);

- statut Excelentní jazyková škola Městské části Praha 6 (podrobněji v kapitole č. 2. 5. 2);

- využívání programu Jazyky bez bariér - Angličtina nejen pro dyslektiky (podrobněji v 

kapitole č. 2. 6. 1)

- hodnocení úrovně jazykové vzdělanosti formou pravidelného testování (podrobněji v 

kapitole č. 3. 5)

2. 2 Systém grantové podpory Městské části Praha 6

MČ Praha 6 vyhlašuje prostřednictvím jednotlivých odborů pravidelná grantová řízení k 

podpoře činnosti organizací, institucí, občanských sdružení a fyzických osob v různých 

oblastech společenských aktivit. Granty jsou poskytovány buď na základě smluv o poskytnutí 

finančního příspěvku nebo  jsou, jako  v případě příspěvkových organizací – včetně škol, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,  uvolňovány navýšením rozpočtových ukazatelů.

Grantové programy schvaluje RMČ Praha 6 po projednání v příslušné komisi, stejně jako 

v případě přidělování grantů. Finančně náročnější projekty pak schvaluje Zastupitelstvo

městské části Praha 6. Administrací grantových programů bývá pověřen příslušný odbor 

ÚMČ Praha 6.

MČ Praha 6 vyhlašuje granty v následujících oblastech:

- Granty v oblasti zdravotnictví, sociální péče a služeb

- Granty Zdravá Šestka na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování

- Grantové řízení na podporu zájmových aktivit

- Granty na opravy a obnovu, případně výstavbu či dostavbu objektů sloužících tělovýchovné 

činnosti

- Granty na podporu lokálních periodik, vycházejících na území Městské části Praha 6

- Granty na podporu činnosti v oblasti ekologie

- Grantový program na podporu školství v Městské části Praha 6 Otevřený svět
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2. 3 Grantový program na podporu školství v MČ Praha 6  Otevřený svět

Samostatný grantový program na podporu školství Otevřený svět je vyhlašován od roku 2008. 

Do té doby byla podpora vzdělávacích oblastí součástí obecněji zaměřených grantových 

programů, například v oblasti prevence rizikového chování nebo kulturních či volnočasových 

aktivit.  

Součástí grantového programu Otevřený svět jsou následující specifické cíle:

1. „Rozvoj jazykového vzdělávání žáků škol zřizovaných Městskou částí Praha 6

2. Rozvoj jazykového vzdělávání žáků nižšího stupně víceletých gymnázií  

3. Mezinárodní spolupráce škol zřizovaných Městskou částí Praha 6

4. Rozvoj komunitních funkcí školy“ cit. 18

Od roku 2009 poskytuje Letiště Praha a.s. Městské části Praha 6 finanční příspěvek  

v průměrné výši čtyř milionů na kalendářní rok, a to na základě darovacích smluv, 

uzavřených v souladu se Vzájemnou dohodou o respektování zásad dobrých sousedských 

vztahů. Tyto příspěvky jsou primárně využívány v oblastech zaměřených na podporu 

jazykového vzdělávání ve školách a školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 

6. Zhruba stejnou sumu pak poskytuje MČ Praha 6 ze svého rozpočtu.

Do oblastí podpory jazykového vzdělávání jsou začleněna následující témata: 

„1.A  Zahraniční studijní pobyty žáků v průběhu školního roku a v období letních prázdnin

1.B. Studijní pobyty žáků v letních jazykových táborech na území České republiky a v    

zahraničí

1.C  Podpora podmínek pro výuku cizích jazyků rodilým mluvčím v základních školách

1.D  Výuka v cizích jazycích v základních školách

1.E  Podpora podmínek pro učitele cizích jazyků dětí v mateřských školách

2.A  Zahraniční studijní pobyty žáků víceletých gymnázií v průběhu školního roku

3.A  Účast škol v mezinárodní spolupráci

Dále jsou podporovány dva projekty, které byly původně do grantového programu zařazeny, 

od roku 2009 jsou však realizovány mimo grantový program Otevřený svět:

- Jazyková soutěž základních škol Open World
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- Udělování statutu Excelentní jazyková škola Městské části Praha 6

Podrobnější náplň všech zmíněných oblastí a projektů je součástí výzkumné části této práce.

2. 4 Program na podporu výuky cizích jazyků v mateřských a základních 

školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, Jazyková Šestka

Svým způsobem nadstavbou grantového programu Otevřený svět je program Jazyková Šestka, 

zaměřený na rozvoj výuky prvního cizího jazyka v prvním a druhém ročníku základní školy,  

tedy ve dvouletém předstihu než stanovuje Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání. Dále je podpora směřována na  výuku druhého či dalšího cizího jazyka v šestém a 

sedmém ročníku. V rámci tohoto programu je podporováno rovněž předškolní jazykové 

vzdělávání.

V mateřské škole je podpora omezena na dvě vyučovací hodiny týdně v dělených skupinách 

s předpokládaným počtem osmi až dvanácti dětí v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky. Výuka může být vedena pedagogicky kvalifikovanými rodilými mluvčími 

nebo specializovanou agenturou či jinými kvalifikovanými pedagogy. Při splnění 

stanovených podmínek činí příspěvek 300 Kč za vyučovací hodinu. Škola má povinnost 

nabídnout takovéto jazykové vzdělávání bezplatně, výjimkou může být jen požadavek 

zákonných zástupců na finančně náročnější formu  jazykového vzdělávání (např. na základě 

předchozích zkušeností), kdy jim je umožněna souhrnná finanční spoluúčast do maximální 

výše 450 Kč na jednu vyučovací hodinu. Toto omezení má zabránit vyvádění financí mimo 

školu, například pouhým navýšením ceny jazykovou agenturou o výši příspěvku, 

poskytovaného MČ Praha 6. 

Podpora výuky anglického jazyka žáků prvních a druhých tříd základních škol je omezena na 

čtyři vyučovací hodiny týdně v dělených skupinách s maximálním počtem dvanácti žáků. 

Vyučujícím je kvalifikovaný rodilý mluvčí s pedagogickým vzděláním nebo jiný odborně  

kvalifikovaný pedagog, případně může být výuka zajištěna i specializovanou agenturou. 

Stejné podmínky se vztahují na podporu výuky druhého cizího jazyka u žáků šestých a 

sedmých tříd základních škol. 
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Jednotlivé školy pak ve stanoveném termínu předkládají odboru školství ÚMČ Praha 6

návrhy s výčtem jazyků, označením tříd, počtem skupin a výukových hodin. Po posouzení 

návrhu z hlediska splnění stanovených podmínek je školám poskytován příspěvek ve výši 

450 Kč na každou vyučovací hodinu realizovanou v rámci školního vzdělávacího programu. 

V případě výuky mimo rámec školního vzdělávacího programu může být příspěvek poskytnut 

pouze ve výši 300 Kč. A zákonní zástupci se mohou, podobně jako v případě mateřských 

škol, na výuce finančně spolupodílet - ovšem opět jen do maximální výši 450 Kč na 

vyučovací hodinu.  

Příspěvek v rámci programu Jazyková Šestka samozřejmě nelze samozřejmě poskytnout 

souběžně s grantovým příspěvkem programu Otevřený svět. Uděleny však již byly výjimky v 

počtu dětí či žáků jednotlivých dělených skupin nebo v případě zahájení výuky druhého 

cizího jazyka dříve než v šestém ročníku.

2. 5 Projekty Městské části Praha 6 na podporu jazykového vzdělávání

2. 5. 1 Jazyková soutěžní přehlídka Open World

V rámci grantového programu Otevřený svět je realizován projekt jazykové soutěžní 

přehlídky scénických či komunikačních výstupů žáků 9. tříd ze základních škol MČ Praha 6 

Open World. Soutěž, stejně jako její moderování, probíhá v anglickém jazyce, odborná 

ocenění i diváckou cenu vyhlašuje porota, v níž jsou  zástupci diplomacie, středních škol 

zaměřených na jazykové vzdělávání, oblastních divadel a dále významné místní osobnosti

se vztahem k anglickému jazyku, zástupci MČ Praha 6 a zástupci Letiště Praha, a.s.. 

Hodnocena bývá zejména výslovnost a náročnost textu, originální zpracování, estetický 

dojem, kolektivní pojetí a přirozenost projevu. Součástí přehlídek jsou i nesoutěžní 

vystoupení některé z cizojazyčných škol, sídlící v MČ Praha 6.  
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2. 5. 2 Statut Excelentní jazyková škola Městské části Praha 6

Dalším projektem v návaznosti na grantový program Otevřený svět je každoroční udělování 

statutu Excelentní jazyková škola Městské části Praha 6 těm školám, které splní všechny 

následující podmínky:

- „partnerství školy se zahraniční školou; 

- možnost účasti všech žáků školy s trvalým bydlištěm v Městské části Praha 6 na 

zahraničním studijním pobytu během školní docházky; 

- nabídka výuky celkem čtyř cizích jazyků;

- výuka v cizím jazyce; 

- účast rodilého mluvčího ve výuce při splnění podmínek odborné způsobilosti - tj. 

získání příslušné odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v cizím jazyce, 

ve kterém probíhá výuka vybraného předmětu; 

- naplnění podmínek odborné kvalifikovanosti všemi vyučujícími cizích jazyků; 

- umístění školy v horních 20% celostátního průměru základních škol ve srovnávacích 

testech;

- zapojení školy do některé z činností v rámci sociálně zaměřeného projektu Veřejná 

služba“ cit. 20

O udělení statutu vždy pro následující školní rok rozhoduje RMČ Praha 6 po projednání 

v Komisi pro výchovu a vzdělávání. Ve školním roce 2011/2012 tyto podmínky splňovaly

dvě základní školy. 

2. 6 Další projekty Městské části Praha 6 na podporu jazykového vzdělávání

2. 6. 1 Program Jazyky bez bariér

MČ Praha 6 rozšířila podporu jazykového vzdělávání i zakoupením multilicence programu 

Jazyky bez bariér - angličtina nejen pro dyslektiky pro všechny základní školy, jejichž je 

zřizovatelem. Tento speciální program umožňuje několik způsobů práce s cizojazyčným 

textem a jeho zvukovou podobou. Program, který je sice primárně určen dětem s dyslexií, 

podporuje však i individuální formy výuky, které mohou být zaměřeny na opakování nebo 
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naopak na tvůrčí invenci nadaných žáků. Program díky licenčním podmínkám umožňuje 

využívání nejen ve školách, ale i v domácí přípravě. 

Program se postupně rozšiřuje do dalších škol v Praze i mimo ni, mezitím získal několik 

mezinárodních ocenění. Opakovaně jsou k využívání programu pořádány semináře a 

prezentace, jejichž pravidelnou součástí je hodnocení formou zpětné vazby.

2. 6. 2 Zahraniční výjezdy ředitelů škol v MČ Praha 6 za výměnou zkušeností

Významným prvkem rozšiřujícím prostor pro jazykové vzdělávání jsou společné, tematicky 

zaměřené pracovní cesty ředitelů základních a středních škol z MČ Praha 6. Ředitelé vyjíždějí 

jedenkrát až dvakrát v roce, většinou v součinnosti s velvyslanectvími či zastupitelskými 

úřady konkrétních zemí, spolu se zástupci MČ Praha 6 (obvykle jimi bývají radní pro oblast 

školství a vedoucí odboru školství). Nejčastějším zaměřením výjezdů je výměna zkušeností 

v oblasti jazykového vzdělávání. Obvyklým programem bývají návštěvy škol (a to včetně 

hospitací ve výuce), institucí systémového řízení vzdělávání (převážně na úrovni ministerstev

školství a radnice) či vzdělávacích institucí. Z každého pobytu jsou zpracovávány zprávy, 

které jsou k dispozici jak školám, tak všem představitelům MČ Praha 6 v gesci vzdělávání.

Od roku 2005 ředitelé základních a středních škol z MČ Praha 6 společně navštívili Skotsko 

(2005), Finsko (2006), Island (2007), Kanadu (2008), Čínu (2009), Lucembursko (2010), 

Rakousko (2010), Estonsko a Rusko (2011) a naposledy USA (2011).

2. 6. 3 Partnerská města Městské části Prahy 6

K dalším možnostem, které mohou napomoci rozvoji jazykové vzdělávání, patří navazování 

kontaktů v partnerských městech, s nimiž má MČ Praha 6 v tomto smyslu uzavřeny vzájemné

dohody. Některé základní školy takto navštěvují pařížskou čtvrť Drancy ve Francii, vídeňský 

obvod Penzing v Rakousku či německý Bayreuth. Nejužší partnerství je pak navázáno v 

italském městečku Roncegno Terme, které navštěvuje hned několika škol, účastnících se 
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dlouhodobého společného projektu. Partnerskými městy jsou také Bridgwater ve Velké 

Británii a Vasileostrovský disktrikt v ruském Sankt Petěrburku.

2. 6. 4 Ocenění The Best Teacher of English Award

Podpora jazykového vzdělávání, konkrétně vyučujících cizích jazyků, mohla mít svůj vliv i na 

rozhodnutí Nadačního fondu Prague Post, který vybírá nejlepší učitele angličtiny ze 

základních a středních škol celé České republiky pro ocenění The Best Teacher of English 

Award. V posledních dvou letech porotci vyhlásili osm laureátů, z nichž hned tři učí na

základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Kladně hodnoceno bylo zejména 

propojení výuku angličtiny a dramatické výchovy metodou act and speak, organizování 

mezinárodního festivalu Divadlo jazyků, střídání krátkých výukových aktivit, příprava žáků

na soutěžní přehlídku Open World a využívání programu Jazyky bez bariér. 

Všechny tři učitelky byly v minulosti oceněny také titulem Vynikající učitel Městské části

Praha 6. Slavnostní vyhlašování osmi až deseti oceňovaných probíhá od roku 2005.

2. 7 Rozpočtové podmínky oblasti vzdělávání a výchovy v MČ Praha 6

Oblast vzdělávání a výchovy zůstala jednou z hlavních priorit i v programovém prohlášení 

RMČ Praha 6 pro období 2010 - 2014. A jedním z nejdůležitějších cílů je i nadále důsledné 

zvyšování kvality výuky cizích jazyků - jak v mateřských, tak i základních školách. 

O významu rozvoje školství v MČ Praha 6 svědčí i strohá čísla rozpočtových ukazatelů, která 

uvádím v tabulkách č. 4 cit. 21 a č. 5 cit. 23 a grafech č. 1 cit. 22 a č. 2 cit. 24, převzatých z přílohy 

usnesení RMČ Praha 6 k Návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2012.  
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tabulka č. 4: sumář kapitálových výdajů
rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2012 

odvětví suma v Kč

městská infrastruktura 6 000 000

školství 34 460 000

zdravotnictví a sociální oblast 30 500 000

kultura a sport 1 310 000

hospodářství 25 200 000

vnitřní správa 2 780 000

pokladní správa 0

celkem 100 250 000

graf č. 1: procentuální rozložení kapitálových výdajů rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2012
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tabulka č. 5: sumář běžných výdajů
rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2012 

odvětví suma v Kč

rozvoj obce 2 115 000

městská infrastruktura 132 383 000

doprava 54 089 000

školství 126 582 000

zdravotnictví a sociální oblast 41 161 000

kultura a sport 21 985 000

bezpečnost 4 155 000

hospodářství 1 536 000

vnitřní správa 219 831 000

pokladní správa 29 048 000

celkem 632 885 000

graf č. 2: procentuální rozložení běžných výdajů rozpočtu MČ Praha 6 pro rok 2012
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3. Výzkumná část

3. 1 Jazykové vzdělávání v mateřských školách, jejichž zřizovatelem je MČ

Praha 6

Jazykovému vzdělávání dětí se, až na jednu výjimku, věnují ve všech jedenatřiceti 

mateřských školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6. Nejčastěji se jedná o skupinové 

motivační činnosti s využitím herních prvků. Způsoby výuky jsou velmi variabilní a zajišťují 

ji buď vlastní pedagogové, jazykové agentury, nebo i rodilí mluvčí, případně i někteří z rodičů 

s příslušnou kvalifikací. Rozdílný je i rozsah výuky, který je závislý zejména na věku a 

schopnostech dítěte – činí od třiceti minut až po čtyři hodiny týdně. I v mateřských školách 

převažuje výuka angličtiny, do školního roku 2010/2011 byly v jedné školce děti 

seznamovány i se základy francouzštiny. 

MČ Praha 6 poskytuje podporu buď v grantovém programu, který zahrnuje kvalifikovanou 

výuku všech dětí, nebo v programu Jazyková Šestka zaměřeném na výuku angličtiny u dětí 

předškolního věku. Pětina mateřských škol čerpala podporu v obou programech,  dvě třetiny 

mateřských škol jen v programu pro předškolní děti. 

3. 2 Jazykové vzdělávání v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ 

Praha 6

Dle údajů ze základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, je nejčastěji vyučovaným 

jazykem angličtina, kterou mají ve svém rozvrhu všichni žáci. Dalšími nejčastěji 

vyučovanými jazyky jsou němčina a francouzština, v menší míře žáci navštěvují i výuku 

španělštiny, italštiny a ruštiny. 

Výuka prvního cizího jazyka (angličtiny nebo němčiny) probíhá ve všech zřizovaných 

základních školách již od 1. ročníku buď jako povinný či povinně volitelný předmět, případně

jako nepovinný předmět či zájmový kroužek. 

Výuka druhého cizího jazyka (převážně němčiny a francouzštiny) je zahajována většinou v 6. 

nebo 7. ročníku formou nejčastěji formou povinného nebo povinně volitelného předmětu.
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Jedna škola vyučuje druhý cizí jazyk již od 3. ročníku, jiná vyučuje od 1. ročníku dva cizí 

jazyky, nicméně v tomto případě se jedná o třídy alternativního vzdělávacího programu.

Na prvním stupni se obvyklý počet hodin určených na výuku angličtiny pohybuje v rozsahu 

dvou až tří hodin týdně, na druhém stupni v rozmezí tří až čtyř hodin týdně. Pokud jsou v 

některých školách vyučovány vybrené předměty v cizím jazyce na základě schvalujícího 

rozhodnutí MŠMT ČR, jedná se o rozsah jedné až dvou hodiny týdně. 

Podmínky kvalifikace pro učitele cizích jazyků splňuje zhruba devadesát procent vyučujících. 

Jedná se buď o odborně kvalifikované učitele, nebo učitele se státní či mezinárodně 

uznávanou zkouškou z cizího jazyka, popřípadě o absolventy vzdělávacího programu 

akreditovaného MŠMT ČR.  Každý dvanáctý učitel cizích jazyků je pak rodilým mluvčím. 

Všechny školy využívají podporu poskytovanou MČ Praha 6 jak z grantového programu

Otevřený svět, tak z programu Jazyková Šestka. 

3. 3 Formy a rozsah výuky cizích jazyků v základních školách, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 6

Na základě systematické podpory MČ Praha 6 se ve zřizovaných školách projevují změny 

v přístupu k jazykovému vzdělávání. Školy přistupují k dřívějšímu zahájení výuky cizích 

jazyků ať již v případě prvního cizího jazyka, tak i v případech dalšího cizího jazyka.  

Rozšiřují nabídku výuky cizích jazyků, vývoj forem výuky se přesouvá od zájmových 

kroužků k nepovinným či povinně volitelným až k povinným předmětům. A konečně narůstá i 

samotný počet hodin jazykového vzdělávání formou využívání daných disponibilních hodin.

V aktuálním školním roce (2011/2012) je výuka angličtiny od 1. ročníku zařazena jako 

povinný předmět v jedenácti školách, zatímco v předchozím roce bylo těchto škol osm. 

Obdobně klesl počet škol, které ve školním roce 2009/2010 angličtinu vyučovaly v 1. ročníku 

jen zájmově, ze čtyř na školu jednu.

Konkrétní údaje z jednotlivých škol jsou obsahem tabulky č. 6:
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  tabulka č. 6: srovnání forem výuky anglického jazyka v 1. ročníku základních škol,

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v období školních roků 2008/2009 - 2011/2012

kódové označení 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

P PV/N Z P PV/N Z P PV/N Z P PV/N Z

škola 1 1 1 1 1

škola 2 1 1 1 1

škola 3 1 1 1 1

škola 4 1 1 1 1

škola 5 1 1 1 1

škola 6 1 1 1 1

škola 7 1 1 1 1

škola 8 1 1 1 1

škola 9 1 1 1 1

škola 10 1 1 1 1

škola 11 1

škola 12 1 1 1 1

škola 13 1 1 1 1

škola 14 1 1 1 1

škola 15 1 1 1 1

podíl v % 57 14 29 57 14 29 57 29 14 72 21 7

legenda: P - povinná výuka, PV/N - povinně volitelná nebo nepovinná výuka, Z - zájmová výuka

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Poznámka: Kódové označení škol v této i dalších tabulkách bylo zvoleno v zájmu zachování 

anonymity údajů, na základě kterých by mohla vzniknout databáze umožňující vzájemné 

srovnávání jednotlivých škol. 

Zvýšen byl i rozsah vyučovaných cizích jazyků. Více než třetina škol navýšila počet jazyků o 

jeden až dva, ve dvou školách se tento počet za poslední čtyři roky zvedal dokonce dvakrát. 

Další dvě školy zvýšily nabídku meziročně o dva jazyky. Jedna škola sice nabídku o jeden 

jazyk snížila, zároveň však zvýšila počet výukových hodin. 

Podrobný přehled je obsahem tabulky č. 7:
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tabulka č. 7: počet vyučovaných cizích jazyků v základních školách, jejichž 
zřizovatelem je MČ Praha 6, v období školních roků 2008/2009 - 2011/2012

kódové označení 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

škola 1 2 2 2 2

škola 2 2 2 2 2

škola 3 2 2 2 2

škola 4 2 2 3 3

škola 5 2 2 2 3

škola 6 4 4 4 4

škola 7 4 4 4 4

škola 8 2 2 2 2

škola 9 3 3 3 3

škola 10 3 3 3 3

škola 11 2 2 3 5

škola 12 3 3 4 4

škola 13 3 3 2 2

škola 14 2 3 3 4

škola 15 4 4 4 6

průměr na školu 2,7 2,7 2,9 3,3

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Do nižších ročníků je přesouváno i zahájení výuky dalšího cizího jazyka. Jestliže před třemi 

lety zahajovaly výuku na prvním stupni tři školy, ve školním roce 2011/2012 jich je šest.

Údaje dle jednotlivých škol a jednotlivých školních roků jsou v tabulce č. 8:
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tabulka č. 8: ročník zahájení výuky dalšího cizího jazyka v základních školách,
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v období školních roků 2008/2009 - 2011/2012

kódové označení 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

škola 1 7 7 7 7

škola 2 6 6 6 6

škola 3 6 6 6 6

škola 4 6 6 3 4

škola 5 3 6 6 2

škola 6 6 6 6 6

škola 7 6 6 1 1

škola 8 7 7 7 7

škola 9 2 2 2 2

škola 10 7 7 7 6

škola 11 6 3 3 1

škola 12 7 7 6 6

škola 13 7 7 7 6

škola 14 6 6 6 6

škola 15 3 3 6 1

průměr na školu 5,7 5,7 5,3 4,5

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Meziročně narůstá i počet hodin výuky cizích jazyků, i když zde se podařilo ověřit ucelená 

data jen u posledních tří, resp. dvou posledních školních roků v případě dalších jazyků.  

Nicméně právě srovnání dvou posledních roků je velmi výrazné - u anglického jazyka se 

počet hodin výuky zvýšil průměrně o osm hodin výuky týdně na jednu školu, v případě 

dalších jazyků se jedná o hodin dvanáct.

Konkrétní počty v jednotlivých školách obsahem tabulek č. 9 a č. 10:
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tabulka č. 9: počet hodin výuky anglického jazyka týdně v základních škol, jejichž 
zřizovatelem je MČ Praha 6, v období školních roků 2009/2010 - 2011/2012

kódové označení 2009/2010 2010/2011 2011/2012

škola 1 28 28 26

škola 2 30 33 47

škola 3 25 25 27

škola 4 40 30 53

škola 5 23 26 26

škola 6 27 27 31

škola 7 34 30 46

škola 8 32 35 35

škola 9 25 30 44

škola 10 24 26 32

škola 11 29 36 41

škola 12 33 34 42

škola 13 27 37 41

škola 14 26 27 31

škola 15 28 29 49

průměr na školu 28,7 30,2 38,1

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

tabulka č. 10: počet hodin výuky dalších cizích jazyků týdně
v základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,

v období školních roků 2010/2011 - 2011/2012

kódové označení 2010/2011 2011/2012

škola 1 34 32

škola 2 47 63

škola 3 33 35

škola 4 57 75

škola 5 34 34

škola 6 75 82

škola 7 72 114

škola 8 41 41

škola 9 73 90

škola 10 37 44

škola 11 45 56

škola 12 47 62

škola 13 43 49

škola 14 43 46

škola 15 74 111

průměr na školu 50,3 62,3

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6
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Předchozí tabulky dokumentují výrazný kvantitativní nárůst zejména v období posledních 

dvou školních roků, tedy v období, kdy byla podpora jazykového vzdělávání ve školách, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, rozšířena o program Jazykové Šestky. 

3. 4 Čerpání grantové a programové podpory na jazykové vzdělávání školami, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6

3. 4. 1 Souhrnné čerpání grantové podpory na jazykové vzdělávání školami, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6

Pro zřizované mateřské a základní školy, jakož i pro víceletá gymnázia zřizovaná hl. m. 

Prahou se sídlem v Praze 6, vyhlašuje MČ Praha 6 samostatné grantové programy na podporu 

školství od roku 2008. A to včetně témat jazykového vzdělávání. Do té doby byla podpora 

vzdělávání součástí obecněji zaměřených grantových programů, například v oblasti prevence 

rizikového chování nebo kulturních či volnočasových aktivit.

V roce 2008 bylo vyhlášeno pět tematických celků v deseti podporovaných oblastech (jednalo 

se konkrétně o zahraniční studijní pobyty, podporu rodilých mluvčích a výuku některých 

předmětů v cizím jazyce, mezinárodní spolupráci, vybavení vzorových učeben, správu hřišť, 

podporu evaluační činnosti a komunitní aktivity pro děti, rodiče, veřejnost a seniory). 

Rozpočet činil  6 100 000 Kč. Na jazykové vzdělávání pak byly zaměřeny čtyři oblasti s

rozpočtem 2 200 000 Kč.

V roce 2009 byly vyhlášeny ve dvou grantových programech  čtyři tematické celky s patnácti 

podporovanými oblastmi. Některé oblasti se překrývaly a byly využívány buď v odlišných 

termínech nebo na základě preference výhodnějších podmínek.  Rozpočet dosáhl výše 9 709 

000 Kč. Na jazykové vzdělávání bylo zaměřeno osm oblastí s celkovou dotací ve výši 6 109 

000 Kč.  K navýšení této částky došlo v důsledku příspěvku Letiště Praha a.s. ve výši 3 869 

000 Kč, poskytnutého na základě dohody o podpoře programu Otevřený svět.



42

V roce 2010 byly vyhlášeny opět čtyři tematické celky s jedenácti podporovanými oblastmi. 

Celkový rozpočet byl schválen ve výši 9 500 000 Kč. Jazykově zaměřeno bylo sedm oblastí, 

rozpočtově bylo vázáno 6 950 000 Kč, příspěvek Letiště Praha a.s. dosáhl výše 4 000 000 Kč.

V roce 2011 byly ve čtyřech tématech a deseti oblastech realizovány projekty o celkovém 

rozpočtu 9 641 000 Kč. Sedm oblastí s rozpočtem ve výši 7 541 000 Kč bylo zaměřeno na 

jazykové vzdělávání, příspěvek Letiště Praha a.s. činil 4 141 000 Kč.

Pro rok 2012 je ve čtyřech tematických celcích připraveno deset oblastí s předpokládaným 

rozpočtem 8 722 000 Kč. Jazykově zaměřeno je opět sedm oblastí s rozpočtem 7 250 000 Kč, 

příspěvek Letiště Praha a.s. představuje 4 000 000 Kč.

Podrobnější srovnání podle jednotlivých oblastí grantové podpory jazykového vzdělávání 

podle počtu zapojených škol, počtu projektů a celkové výše podpory, je obsahem tabulek      

č. 11 a č. 12:

tabulka č. 11: srovnání jednotlivých oblastí grantové podpory MČ Praha 6
na jazykového vzdělávání v letech 2008 a 2009

oblast podpory
2008 2009

školy projekty
čerpáno  

v Kč
školy projekty

čerpáno    
v Kč 

zahraniční studijní pobyty ZŠ 6 10 497 958 15 31 4 073 589

zahraniční studijní pobyty SŠ 1 1 159 762 1 1 108 240

letní jazykové tábory x x x 2 3 233 029

výuka v cizích jazycích 2 4 114 000 2 4 208 000

zahraniční učitelé cizích jazyků 3 11 549 000 10 12 986 000

mezinárodní spolupráce 3 6 189 385 2 2 65 822

podpora angličtiny v MŠ x x x 7 7 131 200

legenda: ZŠ - základní škola, SŠ - střední škola, MŠ - mateřská škola

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6
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tabulka č. 12: srovnání jednotlivých oblastí grantové podpory MČ Praha 6 
na jazykového vzdělávání v letech 2010 - 2012

oblast podpory
2010 2011 2012

školy projekty
čerpáno  

v Kč
školy projekty

čerpáno    
v Kč

rozpočet v Kč

zahraniční studijní pobyty ZŠ 13 27 4 554 816 13 32 5 320 531 4 350 000

zahraniční studijní pobyty SŠ 2 2 267 000 2 3 414 000 400 000

letní jazykové tábory 2 3 309 635 3 3 366 655 350 000

výuka v cizích jazycích 3 3 128 000 4 7 192 000 500 000

zahraniční učitelé cizích jazyků 7 8 768 000 6 6 449 000 900 000

mezinárodní spolupráce 4 6 359 418 4 6 283 000 300 000

podpora angličtiny v MŠ 7 8 347 000 7 8 296 400 450 000

legenda: ZŠ - základní škola, SŠ - střední škola, MŠ - mateřská škola

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

3. 4. 2 Souhrnné čerpání programové podpory na jazykové vzdělávání školami, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v rámci programu Jazyková Šestka

Ve školním roce 2010/2011 byla pro základní školy v programu Jazyková Šestka rezervována 

částka 19 512 000 Kč, předpokládaná výše čerpání základními školami byla odhadnuta na 

12 500 000 Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 9 088 312 Kč. Pro mateřské školy byla 

rezervována částka 2 256 000 Kč, předpokládáno bylo čerpání ve výši 1 500 000 Kč a 

skutečné vyčerpáno bylo 680 121 Kč.

Pro aktuální školní rok (2011/2012) bylo předpokládáno čerpání základními školami ve výši 

10 500 000 Kč, nicméně požadavek škol činí 10 680 482 Kč. U mateřských škol se očekává 

čerpání ve výši 1 000 000 Kč a požadováno dosud bylo 814 500 Kč.

3. 4. 3 Čerpání grantového programu na podporu jazykového vzdělávání 

jednotlivými školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6

Obecně narůstající údaje lze zaznamenat i v přehledech počtu projektů a přidělených 

finančních prostředků v rámci podpůrných programů na rozvoj jazykového  vzdělávání. 

Příspěvek Letiště Praha a.s. poskytovaný na základě dohody od roku 2009 v průměrné částce 



44

4 000 000 Kč ročně, který je primárně určen na účast v zahraničních studijních pobytech, byl 

vždy zcela vyčerpán. Zbývající část potřebných finančních prostředků pro tuto, ale i další 

oblasti, byla poskytnuta z prostředků MČ Praha 6.

Nárůst počtu studijních pobytů, a zejména pak konkrétní výše finančních prostředků podpory, 

je zřejmý z tabulky č. 13. (Ve všech případech se jedná o úplné školy s prvním i druhým 

stupněm, přepočet výše příspěvků na počet žáků je součástí tabulky 40a.)

tabulka č. 13: počet studijních pobytů a výše finanční podpory

poskytnuté MČ Praha 6 a Letištěm Praha a.s. v období let 2008 - 2011

kódové 
označení

2008 2009 2010 2011

počet 
projektů

čerpání      
v Kč

počet 
projektů

čerpání      
v Kč

počet 
projektů

čerpání      
v Kč

počet 
projektů

čerpání       
v Kč

škola 1 2 192 000 1 248 952 1 83 400

škola 2 2 246 000 3 376 200 4 636 000

škola 3 2 132 000 2 182 275 3 331 373

škola 4 4 414 000 2 426 000 3 606 000

škola 5 1 174 000 2 216 000

škola 6 2 91 992 2 248 772 2 414 031 2 427 680

škola 7 4 515 456 3 268 272 2 318 461

škola 8 1 196 260 3 298 071

škola 9 1 129 947 2 279 396 1 198 000 1 210 166

škola 10 1 54 684

škola 11 1 189 409 3 450 788 3 486 000

škola 12 1 50 000 1 312 000 1 348 000 2 468 000

škola 13 1 28 000 2 126 000 2 234 000 2 342 000

škola 14 2 475 212 2 484 300 2 484 680

škola 15 4 297 600 4 530 400 4 708 000 5 694 200

celkem 9 596 539 31 4 085 589 28 4 454 918 33 5 386 031

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

I proto byla od roku  2012 celková částka na studijní pobyty omezena dle původního záměru 

nabídky účasti každého žáka alespoň na jednom zahraničním studijním pobytu během 

povinné školní docházky. Maximální částka, určená na granty v této oblasti, byla stanovena 

do výše 4 350 000 Kč.

Méně využívána je možnost podpory účastníků letních jazykových táborů, kde se počet ustálil 

na třech projektech, počet žáků a výše finanční podpory však i zde narůstá, jak prokazují 

údaje z tabulky č. 14. Přínosem však může být samotná skutečnost, že v době před 

poskytováním příspěvku, nebyly letní jazykové tábory školami organizovány vůbec.    
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tabulka č. 14: počet letních jazykových táborů a výše finanční podpory 
poskytnuté MČ Praha 6 v období let 2008 - 2011

kódové 
označení

2008 2009 2010 2011

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

škola 1 1 52 389 1 80 000

škola 2 2 170 640 2 215 541 1 171 360

škola 3 1 94 094 1 96 300

celkem 0 0 3 223 029 3 309 635 3 347 660

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Oblast podpory výuky vybraných předmětů v cizím jazyku, kde je podmínkou schválení 

výuky od MŠMT ČR, by nejspíš také vykazovala narůstající výši finanční podpory, od roku 

2010 však je část podpory poskytována v samostatném programu Jazyková Šestka, která měla 

v letech 2010 a 2011 výhodněji nastavené podmínky, zejména co se výše finančního 

příspěvku na výukovou hodinu týče. Nicméně z tabulky č. 15 je zřejmý přinejmenším nárůst 

počtu projektů.

tabulka č. 15: počet projektů a výše finanční podpory poskytnuté MČ Praha 6 
na výuku některých předmětů v cizích jazycích v období let 2008 - 2011

kódové 
označení

2008 2009 2010 2011

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

škola 1 1 18 000

škola 2 1 8 000 1 16 000 1 16 000 1 12 000

škola 3 1 8 000

škola 4 1 48 000 1 72 000 1 36 000

škola 5 1 20 000 1 40 000

škola 6 1 60 000 1 136 000 4 126 000

celkem 3 88 000 4 208 000 3 128 000 7 192 000

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Oblast mezinárodní spolupráce je ze všech oblastí podpory nejvíce omezena sumou určenou

na příspěvky. Podpořena bývá přibližně jen polovina ze šesti až osmi podaných projektů. 

Jedná se víceméně o nestudijní pobyty žáků v zahraničí, kdy školy organizují společné 

projekty se zahraničním partnerem - většinou jimi jsou školy, kde je prvním vyučovaným

cizím jazykem angličtina. Partneři z anglicky mluvících zemí zájem o spolupráci projevují jen 

sporadicky. V této oblasti je příspěvek pravidelně poskytován i aktivním mateřským školám. 

Přehled škol s počty projektů  a výší příspěvku je obsahem tabulky č. 16. 
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tabulka č. 16: počet projektů a výše finanční podpory poskytnuté MČ Praha 6 
na podporu mezinárodní spolupráce v období let 2008 - 2011

kódové 
označení

2008 2009 2010 2011

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek
v Kč

škola 1 1 35 000

škola 2 1 92 800

škola 3 1 12 000 1 10 000 2 124 000

škola 4 2 195 000

škola 5 2 37 500 1 20 000 1 14 400 2 16 200

škola 6 1 90 018

škola 7 1 128 000 3 155 000 1 50 000

celkem 6 279 500 2 148 000 6 269 418 6 283 000

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Podobně jako oblast podpory výuky vybraných předmětů v cizím jazyku je i poskytování 

příspěvků na podporu rodilých mluvčích (ve výši 300 Kč na hodinu výuky) ovlivněno 

možností čerpání přípěvků v samostatném programu Jazyková Šestka, realizovaném od roku 

2010 (příspěvek ve výši 450 Kč na vyučovací hodinu zařazenou do učebních plánů školního 

vzdělávacího programu). V případě některých rodilých mluvčích navíc nebyla podpora 

poskytnuta z důvodu nesplnění podmínky pedagogického vzdělání. Přehled škol s počty 

projektů  a výší příspěvku je shrnut v tabulce č. 17.

tabulka č. 17: počet projektů a výše finanční podpory poskytnuté MČ Praha 6 
na podporu zahraničních učitelů cizích jazyků - rodilých mluvčích v období let 2008 - 2011

kódové 
označení

2008 2009 2010 2011

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

počet 
projektů

příspěvek 
v Kč

škola 1 2 48 000 1 48 000 1 56 000 1 36 000

škola 2 2 123 000 2 236 000 1 132 000

škola 3 1 48 000

škola 4 1 44 000 1 192 000 1 240 000 1 109 000

škola 5 2 86 000 2 70 000 2 160 000

škola 6 1 32 000 1 32 000

škola 7 1 32 000 1 16 000 1 12 000

škola 8 1 84 000 2 186 000 1 108 000

škola 9 1 28 000 2 78 000

škola 10 1 112 000 1 49 971

škola 11 1 88 000 1 176 000

celkem 11 549 000 13 1 050 000 7 616 000 6 446 971

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6
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3. 4. 4 Čerpání podpory jazykového vzdělávání jednotlivými školami, jejichž

zřizovatelem je MČ Praha 6, z programu Jazyková Šestka 

Do čerpání podpory určené na jazykové vzdělávání v programu Jazyková Šestka (podmínky 

programu viz kapitola 2. 4), zahájeném ve školním roce 2010/2011, se od počátku zapojily všechny 

zřizované základní školy a téměř dvě třetiny škol mateřských. 

Čerpání podpory nebo požadavek jednotlivých základních škol na finanční prostředky

z tohoto programu jsou, spolu s počtem žáků, jichž se podpora výuky týká, a počtem

podpořených hodin obsahem tabulky č. 18. 

tabulka č. 18: počet podpořených hodin výuky a čerpání finančních prostředků 
ve školním roce 2010/2011 a výše požadavku pro školní rok 2011/2012 základních 

škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z programu Jazyková Šestka v Kč

kódové označení
2010/2011 2011/2012

počet 
žáků

počet 
hodin

čerpání 
počet 
žáků

počet 
hodin

požadavek 

škola 1 328 3 564 1 584 000 416 3 564 1 812 000

škola 2 223 2 520 1 181 951 202 2 520 1 188 000

škola 3 281 2 016 843 221 256 2 016 784 200

škola 4 211 1 728 789 600 235 1 728 768 000

škola 5 143 1 584 738 599 143 1 584 792 000

škola 6 140 1 440 618 895 215 1 440 851 250

škola 7 206 1 440 585 900 287 1 440 833 300

škola 8 121 1 332 512 100 132 1 332 576 000

škola 9 284 1 764 503 891 303 1 764 931 800

škola 10 109 1 080 480 000 143 1 080 660 000

škola 11 130 1 080 380 083 133 1 080 336 450

škola 12 108 648 283 272 111 648 324 000

škola 13 107 720 250 200 104 720 233 642

škola 14 66 432 204 000 70 432 240 000

škola 15 82 432 132 600 77 432 150 000

celkem 2 539 21 780 9 088 312 2 827 21 780 10 480 642

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6
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3. 5 Vnější evaluace kvality jazykového vzdělávání v základních školách, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6

Významným nástrojem pro evaluaci podpory jazykového vzdělávání v základních školách, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, se stalo pravidelné testování anglického jazyka u žáků 

všech zřizovaných škol. Pilotní testování proběhlo ve spolupráci s hl. m. Prahou ve 

školním roce 2007/2008, a to u žáků 9. ročníků. Od školního roku 2009/2010 objednává MČ 

Praha 6 testování žáků nejen 9. ročníku, ale i 6. ročníku u společnosti www.scio.cz, s.r.o..

Primárně jsou sledovány oblasti výuky angličtiny a z důvodů srovnání hodnot i obecných 

studijních předpokladů. Díky vstřícně nastaveným podmínkám je však možno výsledky 

testování v anglickém jazyce konfrontovat nejen se studijními předpoklady, ale i s testováním

českého jazyka a matematiky. Většina škol testování vítá, přesněji vyjádřeno: vítá financování 

tohoto testování, neboť mnohé školy je zahrnují mezi své evaluační metody a realizovaly by 

je i bez podpory zřizovatele.

Srovnání je uváděno v průměrných hodnotách, jichž dosáhli žáci téže školy podle tzv. čisté 

úspěšnosti (tj. porovnání dosaženého výsledku vzhledem k maximálnímu možnému výkonu 

v procentuálním vyjádření), podle tzv. průměrného percentilu (tj. relativního umístění mezi 

všemi testovanými) a tzv. přidané hodnoty (tj. průměr dosažených výsledků v jednotlivých 

předmětech v porovnání s hodnotami, jichž dosáhli ostatní žáci na stejné úrovni obecných

studijních předpokladů).

Ve všech těchto oblastech lze vysledovat hodnoty zvýšené úrovně dosažených výsledků žáky

škol, jejich zřizovatelem je MČ Praha 6, vzhledem k průměrným hodnotám testovaných žáků 

ze škol na území České republiky. Srovnatelnější hodnoty v rámci škol na území hl. m. Prahy 

bohužel k dispozici nejsou. Mnohem vyšší úroveň hodnocení u škol, jejich zřizovatelem je 

MČ Praha 6, je patrná zejména v oblasti anglického jazyka, což potvrzuje očekávané

předpoklady důsledků podpory jazykového vzdělávání. Dosažené hodnoty může mírně 

nadhodnocovat i fakt, že celkové výsledky zahrnují i školy výběrové - konkrétně třídy nižšího

stupně víceletých gymnázií.

Celkové zvýšení hodnot jednotlivých testování u škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, 

bylo možno předpokládat i průměrných hodnot obecných studijních předpokladů, které jsou 
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oproti ´celostátnímu´ průměru testovaných škol vyšší o šest až osm procentních bodů, jak 

vyplývá z tabulky č. 19:

tabulka č. 19:  výsledky testování obecných studijních předpokladů 
v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,

v letech 2009 - 2011

testovaný 
ročník a rok

testování

počty testovaných  
žáků

čistá úspěšnost      
v %                                    

(100% = nejlepší)

průměrný 
percentil             

(100 = nejlepší)

ČR P-6 ČR P-6 ČR P-6

9. roč. 2009 24 658 474 32 34 50 53

9. roč. 2010 28 345 520 43 49 50 57

9. roč. 2011 24 335 476 40 46 50 57

6. roč. 2010 10 186 548 38 47 50 61

6. roč. 2011 9 973 622 37 46 50 62

průměr 38 44 50 58

legenda: ČR - Česká republika,  P-6 - MČ Praha 6,  roč. - ročník

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

V souladu s vyššími hodnotami obecných studijních předpokladů u žáků škol, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 6,  jsou vyšší i hodnoty z testování českého jazyka a matematiky

(výkonově o deset až jedenáct procentních bodů, průměrná přidaná hodnota byla vyšší o dva

až tři procentní body) - viz tabulky č. 20  a č. 21:

tabulka č. 20:  výsledky testování českého jazyka základních škol, 
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v letech 2009 - 2011

testovaný 
ročník a rok

testování

počty 
testovaných  

žáků

čistá úspěšnost
v %                      

(100% = nejlepší )

průměrný 
percentil

(100 = nejlepší)

přidaná
hodnota

v %

ČR P-6 ČR P-6 ČR P-6 ČR P-6

9. roč. 2010 28 515 511 45 53 49 60 100 105

9. roč. 2011 24 477 492 31 38 50 57 100 100

6. roč. 2010 10 215 543 36 43 49 59 100 101

6. roč. 2011 9 987 622 29 49 49 62 100 102

průměr 35 46 49 60 100 102

legenda: ČR - Česká republika,  P-6 - MČ Praha 6, roč. - ročník

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6
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tabulka č. 21:  výsledky testování matematiky základních škol, 
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v letech 2009 - 2011

testovaný 
ročník a rok

testování

počty 
testovaných  

žáků

čistá úspěšnost
v %                      

(100% = nejlepší )

průměrný percentil
(100 = nejlepší)

přidaná
hodnota

v %

ČR P-6 ČR P-6 ČR P-6 ČR P-6

9. roč. 2010 28 491 527 26 34 49 59 100 104

9. roč. 2011 24 438 494 35 44 49 58 100 104

6. roč. 2010 10 247 557 47 53 49 57 100 101

6. roč. 2011 10 030 621 38 41 49 63 100 103

průměr 37 43 49 59 100 103

legenda: ČR - Česká republika,  P-6 - MČ Praha 6, roč. - ročník

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Ještě mnohem výraznější rozdíl je pak zřejmý při hodnocení dosažených výsledků z testování 

anglického jazyka (výkonově o jedenáct až čtrnáct procentních bodů, průměrná přidaná 

hodnota je navýšena o deset procentních bodů) - viz tabulka č. 22:

tabulka č. 22:  výsledky testování anglického jazyka základních škol, 
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v letech 2008 - 2011

testovaný 
ročník a rok

testování

počty 
testovaných  

žáků

čistá úspěšnost
v %                      

(100% = nejlepší )

průměrný 
percentil

(100 = nejlepší)

přidaná
hodnota

v %

ČR P-6 ČR P-6 ČR P-6 ČR P-6

9. roč. 2008 9 450 680 49 60 49 59 100 108

9. roč. 2009 9 699 494 46 58 49 62 100 110

9. roč. 2010 18 132 511 36 54 49 65 100 114

9. roč. 2011 16 545 492 33 49 49 67 100 113

6. roč. 2010 1 373 502 43 49 53 61 xxx vxx

6. roč. 2011 2 089 606 62 73 47 62 100 107

průměr 46 57 49 63 100 110

legenda: ČR - Česká republika,  P-6 - MČ Praha 6, roč. - ročník

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Hodnoty z testování anglického jazyka vykazují zvyšující se úroveň i při srovnání hodnot, 

dosažených v jednotlivých testováních od roku 2008 do roku 2011, a to jak v 9. ročníku, tak i 

v 6. ročníku, jak rovněž vyplývá z předchozí tabulky č. 22.
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Při srovnání průměrných výsledků testování českého jazyka, matematiky a anglického jazyka

v 6. a 9. třídách z let 2008 až 2011 dosáhlo nejvyšších hodnot právě testování anglického 

jazyka (tedy oblast, kterou MČ Praha 6 ve zřizovaných školách cíleně podporuje), jak 

potvrzuje přehled v tabulce č. 23. 

tabulka č. 23:  srovnání průměrných výsledků testování českého jazyka, matematiky a anglického jazyka 
základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v letech 2008 - 2011

testovaný ročník a rok testování

čistá úspěšnost        
v %                      

(100% = nejlepší )

průměrný 
percentil            

(100 = nejlepší)

přidaná 
hodnota

ČR P-6 ČR P-6 ČR P-6

obecné studijní předpoklady (průměr 2009 - 2011) 38 44 50 58 xxx xxx

český jazyk (průměr 2010 - 2011) 35 46 49 60 100 102

matematika (průměr 2010 - 2011) 37 43 49 59 100 103

anglický jazyk (průměr 2008 - 2011) 46 57 49 63 100 110

legenda: ČR - Česká republika,  P-6 - MČ Praha 6, roč. - ročník

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

O nadstandardních hodnotách testování výuky anglického jazyka ve školách, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 6, svědčí i srovnání v relativním postavení mezi všemi testovanými 

školami z celé republiky (opět včetně víceletých gymnázií) - viz tabulka č. 24:

tabulka č. 24:  relativní postavení základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,
mezi školami z České republiky v testování anglického jazyka v letech 2008 - 2011

(počet ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v příslušných pásmech pořadí)

testovaný 
ročník a rok

testování
nejlepších 20% 21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

9. roč. 2008 4 6 2 2 1

9. roč. 2009 8 3 3 0 0

9. roč. 2010 10 3 2 0 0

9. roč. 2011 9 4 1 1 0

6. roč. 2010 6 6 1 1 1

6. roč. 2011 6 6 2 0 0

legenda: roč. - ročník

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Zatímco při prvním měření žáků 9. ročníků ve školním roce 2007/2008 byly mezi pětinou

testovaných škol s nejlepšími hodnotami testování anglického jazyka čtyři školy, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 6, v dalších třech letech této úrovně již dosáhlo osm až deset škol. 
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Obdobně se po prvním testování 9. tříd nacházely v pásmu podprůměrných hodnot tři školy, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v následujících třech letech se v tomto pásmu objevila

škola jen jedna.  V obdobném relativním postavení se nachází i žáci 6. ročníků, jen s tím 

rozdílem, že do pásma nejúspěšnějších dvaceti procent škol díky dosaženým výsledkům 

přináleží pouze šest škol. Žáci těchto ročníků testování ve školním roce 2007/2008 

neabsolvovali, proto nelze toto srovnání považovat za dostatečně průkazné.  

Průkaznější hodnoty by však mohly potvrdit závěry testování ve školním roce 2012/2013, kdy 

testováním v 9. ročníku projdou žáci, kteří se testování za obdobných podmínek zúčastnili 

v roce 2009. U tohoto ročníku pak bude možno opakovaně posoudit i míru tzv. přidané 

hodnoty.  

3. 6 Údaje ze SWOT analýz, zpracovaných vedením základních škol, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 6, k oblasti jazykového vzdělávání

Význam jazykového vzdělávání pro jednotlivé školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, 

potvrzují i údaje ze SWOT analýz, které vedení všech škol zpracovalo v roce 2011. Různé 

formy výuky cizích jazyků, její rozsah a metody jsou shledávány jak mezi silnými stránkami, 

tak mezi příležitostmi. Naopak obava ze snížení této podpory se vyskytuje mezi hrozbami.  

Konkrétní údaje ze zpracovaných SWOT analýz jsou obsahem tabulek č. 25 a č. 26.
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tabulka č. 25: četnost jednotlivých oblastí uvedených mezi silnými
stránkami SWOT analýz zpracovaných vedením základních škol, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z roku 2011

jednotlivé oblasti četnost

výchovně-vzdělávací funkce školy 25

zajištění provozu a služeb školy 25

jazykové vzdělávání 24

technická zařízení 8

poradenská činnost 7

materiální vybavení 6

pedagogický sbor 6

spolupráce s dalšími subjekty mimo školu 6

komunitní aktivity 4

z toho jazykové vzdělávání

jednotlivé oblasti četnost

kvalitní, tradiční výuka jazyků od 1. třídy 6

účast na mezinárodních projektech 2

výuka rodilými mluvčími 2

výuka v cizím jazyce 2

zahraniční studijní pobyty 2

zájmová výuka cizích jazyků 2

celostátní a mezinárodní jazykové přehlídky 1

dlouhodobá spolupráce s jazykovou agenturou 1

konverzace s rodilým mluvčím 1

nadstandardní jazykové vzdělávání 1

výuka češtiny pro cizince 1

výuka čínštiny 1

výuka druhého cizího jazyka od 6.třídy 1

výuka dvou cizích jazyků od 1. ročníku 1

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6
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tabulka č. 26: četnost jednotlivých oblastí uvedených v příležitostech
SWOT analýz zpracovaných vedením základních škol, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z roku 2011

jednotlivé oblasti četnost

zkvalitnění provozu a služeb školy 30

jazykové vzdělávání 15

výchovně-vzdělávací funkce školy 13

pedagogický sbor 10

spolupráce s dalšími subjekty mimo školu 9

demografický růst žáků 8

poradenská činnost 5

komunitní aktivity 4

materiální vybavení 3

technická zařízení 3

spolupráce s rodiči 1

z toho jazykové vzdělávání

jednotlivé oblasti četnost

rozvoj jazykového vzdělávání 5

účast v mezinárodních projektech 2

rozšíření nabídky cizích jazyků 2

zavádění metody clil 1

finanční dotace na jazykové vzdělávání 1

zahraniční studijní pobyty 1

spolupráce s bilingvními rodinami 1

výuka jiných předmětů v cizím jazyce 1

rozšíření mezinárodní spolupráce 1

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Jazykové vzdělávání má dle vyjádření ředitelů pro jejich školy význam na obdobné úrovni 

jako oblasti zajištění vzdělávacích a výchovných funkcí školy či zajištění provozu a služeb 

školy - tedy dvou hlavních cílů fungování školy. Rozvoj oblastí výuky cizích jazyků je rovněž 

řazen mezi nejvýraznější příležitosti, když předpoklad zkvalitnění provozu a služeb školy je 

očekáváním nejvýznamnějším.

Vedení jednotlivých škol oceňuje zejména systémové nastavení podpory jazykového 

vzdělávání od 1. tříd, rozšíření nabídky výuky cizích jazyků, jakož i mezinárodní spolupráci a 

využívání rodilých mluvčích ve výuce. 
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3. 7 Počty zahraničních vyučujících v základních školách, jejichž zřizovatelem

je MČ Praha 6

Součástí metod přímé výuky cizích jazyků je začlenění zahraničních vyučujících, tzv. 

rodilých mluvčích, do vzdělávacího procesu. Tato oblast je MČ Praha 6 cíleně podporována 

jak zařazením do samostatné kapitoly grantového programu Otevřený svět, tak do programu 

Jazykové Šestky. Podobně je požadavek pravidelné výuky rodilým mluvčím zařazen do 

podmínek pro udělení statutu Excelentní jazykové školy.

Zvyšující se počty rodilých mluvčích, na které žádají školy příspěvek, jakož i rozsah jejich 

výuky, jsou zpracovány dle jednotlivých škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v tabulce 

č. 27:

tabulka č. 27: počet podporovaných zahraničních učitelů cizích jazyků a hodin výuky
v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v letech 2008 - 2011

kódové 
označení

2008 2009 2010 2011

počet 
rodilých 
mluvčích

počet 
hodin 
výuky

počet 
rodilých 
mluvčích

počet 
hodin 
výuky

počet 
rodilých 
mluvčích

počet 
hodin 
výuky

počet 
rodilých 
mluvčích

počet 
hodin 
výuky

škola 1 1 22 1 22 1 22

škola 2 2 11 2 34

škola 3 1 4 1 5

škola 4 1 22 2 28 1 11

škola 5 1 7 1 7 2 28

škola 6 2 15 2 15 1 22

škola 7 1 4 1 20

škola 8 1 4

škola 9 1 21 1 21 1 19 1 30

škola 10 1 7 1 6

škola 11 1 12

škola 12 2 39 3 50

škola 13 2 27

celkem 6 87 5 65 11 134 17 249

poznámka: od roku 2010 je podpora poskytována v grantovém programu i v samostatném 
programu Jazyková Šestka.

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6
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3. 8 Účast   žáků   základních  škol,   jejichž    zřizovatelem je MČ Praha 6, 

v zahraničích studijních pobytech

MČ Praha 6 podporuje zahraniční studijní pobyty základních škol prostřednictvím finančních 

příspěvků určených žákům s trvalým pobytem na území MČ Praha 6. A to až do výše 

devadesáti procent přímých nákladů, maximálně však do částky 6 000 Kč na jednoho žáka, 

případně člena pedagogického doprovodu. Finanční podpora je poskytována i žákům nižšího 

stupně víceletých gymnázií, jejichž zřizovatelem je hl. m. Praha a která současně sídlí na 

území MČ Praha 6. Záměrem je umožnit každému žáku s trvalým pobytem v MČ Praha 6 

účast alespoň na jednom studijním pobytu v zahraničí v průběhu povinné školní docházky. Na 

základě toho byla vypočtena i výše příspěvku. Pro poskytnutí příspěvku na studijní pobyt je

třeba splnit podmínku zajištění jazykového vzdělávání v partnerské nebo jazykové škole a 

ubytování v rodinách. 

Dostatečná finanční podpora v rámci grantového programu a stanovení přehledné struktury, 

zajišťující předpoklad poskytnutí příspěvku v pevně dané výší jsou důvodem narůstajícího

počtu účastníků. V roce 2006, tedy v době před poskytováním příspěvku, se studijních pobytů 

zúčastnili 63 žáci. V roce 2008 počet účastníků vzrostl na 261, a v roce 2011 byl finanční 

příspěvek poskytnut již 887 žákům základních škol s trvalým pobytem v MČ Praha 6. Pokud 

by byli k tomuto počtu připočteni i žáci nižšího stupně víceletých gymnázií a účastníci letních 

jazykových táborů  jejich součet by přesáhl 1000 dotovaných žáků . 

Tabulka č. 28 dokumentuje nárůst počtu jednotlivých studijních výjezdů do zahraničí a jejich

účastníků. 
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tabulka č. 28: počet výjezdů a žáků - účastníků zahraničních studijních pobytů základních škol, 
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v letech 2006 - 2011

kódové 
označení

2006 2007 2008 2009 2010 2011

výjezdy žáci výjezdy žáci výjezdy žáci výjezdy žáci výjezdy žáci výjezdy žáci

škola 1 0 0 0 0 1 22 2 60 2 65 3 93

škola 2 0 0 1 18 2 33 2 74 2 75 2 76

škola 3 0 0 1 12 1 12 2 43 1 30 1 34

škola 4 1 18 2 36 3 57 4 97 4 139 5 105

škola 5 0 0 1 38 1 25 1 49 1 55 3 94

škola 6 0 0 0 0 0 0 2 22 2 29 3 57

škola 7 1 10 1 18 2 45 3 82 3 48 2 50

škola 8 0 0 0 0 0 0 1 32 0 0 3 48

škola 9 0 0 0 0 0 0 2 29 0 0 0 0

škola 10 0 0 0 0 0 0 1 30 4 74 3 74

škola 11 0 0 0 0 0 0 2 36 3 59 4 97

škola 12 0 0 0 0 2 29 2 19 2 35 3 64

škola 13 0 0 1 18 0 0 1 26 2 36 0 0

škola 14 1 35 1 52 2 38 3 50 2 63 3 82

škola 15 0 0 0 0 0 0 2 28 1 39 1 13

celkem 3 63 8 192 14 261 30 677 29 747 36 887

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Nejčastěji navštěvovanou zemí byla Velká Británie (s podílem ve výši cca 60%), dalšími

místy pobytu byly pak Francie (15%), Německo (9%), Dánsko (6%), Itálie (5%), Španělsko 

(4%), ojediněle pak Norsko, Malta a USA. Nejfrekventovanější dorozumívací řečí byla 

angličtina (v případě dvou třetin studijních pobytů), při zbývajících studijních pobytech byla 

využívána francouzština, němčina  italština a španělština. 

3. 9 Výuka některého z předmětů v cizím jazyce v základních školách, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 6

Jednou ze specifických oblastí podpory jazykového vzdělávání je výuka některého z předmětů 

v cizím jazyce a to způsobem buď úplným nebo integrovaným. 
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Obvyklejší, a do jisté míry i méně náročná, je tzv. metoda obsahově a jazykově integrované 

výuky CLIL (Content and Language Integrated Learning), kdy bývá propojena jazyková 

výuka s určitým předmětem. Osvojování učiva a formulování úkolů bývá vedeno většinou 

v češtině, pokyny pak již mohou být sdělovány střídavě v českém a cizím jazyce. Naopak 

podklady a zpracovávané informace bývají v cizojazyčném textu, odpovědi žáků mohou být 

v opět v jazyce českém nebo cizím. 

Druhým způsobem je výuka určitého předmětu pouze v cizím jazyce, která musí být vedena 

vyučujícím s odbornou kvalifikací včetně doložených znalostí cizího jazyka na úrovni C1 

Evropského referenčního rámce. V ideálním případě se má jednat o rodilého mluvčího. Tento 

způsob výuky podléhá schválení MŠMT ČR.

V březnu 2012 mělo v České republice schválenou výuku vybraných předmětů v cizích 

jazycích dvaačtyřicet základních škol. Pro srovnání doplňuji, že v roce 2005 mělo tento 

způsob cizojazyčného vzdělávání registrováno pouze pět škol. 

Sedm ze zmíněných dvaačtyřiceti škol je zřizováno MČ Praha 6, konkrétně se jedná o školy:

- Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Bílá 1

- Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26

- Základní škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930

- Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29

- Základní škola Marjánka, Praha 6, Bělohorská 52

- Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2

- Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2

Žádost další školy (Základní škola a Mateřská škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2) o 

schválení výuky sedmi předmětů v anglickém jazyce počínaje školním rokem 2012/2013 byla 

zaslána na MŠMT ČR. Dvě z již schválených škol pak požádaly o rozšíření výuky na další 

ročníky. 

V rámci podpory výuky některých předmětů v cizím jazyce se postupně rozšiřuje jak počet 

škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, tak počet jednotlivých ročníků či výukových hodin. 

Obdobně vzrůstá i počet cizích jazyků, v nichž výuka vybraných předmětů probíhá.
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Jestliže ve školním roce 2008/2009 výuku v cizím jazyce nabízelo pět škol, jejichž 

zřizovatelem je MČ Praha 6, v celkem devíti předmětech a patnácti ročnících, se součtem 

osmi vyučovacích hodin na žáka, pak ve školním roce 2011/2012 výuka probíhala v sedmi 

školách, v jedenácti předmětech, devětadvaceti ročnících a v celkovém počtu sedmnácti hodin 

na žáka. (Od příštího školního roku lze předpokládat nárůst o jednu školu, čtyři ročníky a 

dvanáct hodin výuky.) Počet jazyků vzrostl od školního roku 2008/2009 z jednoho na tři.

Souhrnné údaje z vývoje za poslední čtyři školní dle jednotlivých škol jsou v tabulce č. 29: 

tabulka č. 29: souhrn hodin výuky předmětů v cizím jazyce v základních škol, 
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, za období školních let 2008/2009 - 2011/2012

kódové 
označení

předmět jazyk ročníky
počet hodin týdně na žáka (ve školním roce)

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

škola 1 I, V, Ov, M, Dv, Sh aj 6. - 9. 1 1 1 1

škola 2 M aj 8. 2 2 2 2

škola 3 Vv aj 1. 1 1 1

škola 4 Vv, Hv, Pv, Sh aj 1. - 9. 2 2 2 2

škola 5 Dv, Ov, Vz aj, fj, nj 1. - 9. 1,5 1,5 1,5 3

škola 6 Hv aj 1., 2. 1

škola 7 Ov, M aj 4., 6., 7. 2 2 7 7

celkem 8,5 9,5 14,5 17

škola 8 *
Vv, Hv, Pv, Tv, M, 

Př, I
aj 4. 8

legenda: I - informatika, V - vaření, Ov - občanská výchova, M - matematika, Vv - výtvarná výchova, 
Hv - hudební výchova, Pv - pracovní výchova, Dv - dramatická výchova, Sh - sportovní hry, Vz - výchova ke 
zdraví, Př - přírodověda; aj - anglický jazyk, fj - francouzský jazyk, nj - německý jazyk

poznámka: * žádost o výuku v cizím jazyce byla podána na výuku od školního roku 2012/2013

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

3. 10 Dotazník k hodnocení dosavadní podpory jazykového vzdělávání 

v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6

Cíleně pro tuto bakalářskou práci byl ve všech patnácti základních školách, jejichž

zřizovatelem je MČ Praha 6, proveden výzkum na základě jednotného dotazníku, hodnotícího 

význam, míru, přínos a rozvoj, ekonomickou náročnost podpory cizojazyčného vzdělávání, 

poskytované zřizovatelem. Dotazník, který byl vedením škol vyplněn v listopadu 2011, 
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zahrnoval i požadavek na vyjádření ohlasu žáků a jejich rodičů, jakož i informace o jiných 

zdrojích podpory.

Z hlediska významu jednotlivých oblastí podpory jazykového vzdělávání byl v maximální 

míře oceněn samostatný program Jazyková Šestka. Téměř absolutního hodnocení bylo 

dosaženo i v oblasti zahraničních studijních pobytů, přínosné pro většinu škol byly i oblasti 

podpory výuky předmětů v cizím jazyce a podpora rodilých mluvčích. Mezinárodní 

spolupráce byla označena jako potřebná, nicméně přece jen v menší míře důležitosti. A za 

nejméně významnou byla shledána podpora letních jazykových táborů. 

Hodnocení z hlediska významu jednotlivých oblastí podpory jazykového vzdělávání, 

poskytované MČ Praha 6, podle priorit školy, je v tabulce č. 30:

tabulka č. 30: hodnocení významu jednotlivých oblastí podpory jazykového 
vzdělávání dle priorit základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,

z roku 2011

oblast podpory důležité potřebné nedůležité zbytečné

zahraniční studijní pobyty 14 1

jazykové letní tábory 1 9 4 1

podpora rodilých mluvčích 9 5 1

podpora výuky v cizím jazyce 10 2 3

mezinárodní spolupráce 4 11

Jazyková Šestka 15

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Toto hodnocení se rámcově shoduje s mírou finanční podpory a zájmem škol podle podaných 

žádostí a projektů. Což potvrzuje i vyhodnocení míry využívání jednotlivých oblastí podpory 

jazykového vzdělávání školami, které je shrnuto v tabulce č. 31:
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tabulka č. 31: hodnocení míry využívání jednotlivých oblastí podpory jazykového vzdělávání 
dle vyjádření základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z roku 2011

oblast podpory

využíváme 
v max. míře

*

využíváme 
způsobem 

rozšiřujícím 
předpoklá-  
daný rozsah 

výuky **

využíváme 
v souladu 

s předpoklá-
daným 

rozsahem 
výuky

využívá-
me 

nedosta-
tečně

vůbec 
nevyuží-

váme

zahraniční studijní pobyty 14 1

jazykové letní tábory 1 9 4 1

podpora rodilých mluvčích 9 5 1

podpora výuky v cizím jazyce 10 2 3

mezinárodní spolupráce 4 11

Jazyková Šestka 15

poznámky: * včetně např. začlenění do ŠVP; ** včetně např. zařazení do rozvrhů

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

I co do stanovení míry rozvoje podle jednotlivých oblastí jazykového vzdělávání byl mezi 

nejpřínosnější zařazen program Jazyková Šestka a oblast zahraničních studijních pobytů. 

Téměř dvě třetiny škol označily za přínosné i oblasti podpory rodilých mluvčích a výuky 

v cizích jazycích. Rezervovaně vyznělo hodnocení mezinárodní spolupráce, za nejméně 

přínosné byly označeny jazykové letní tábory. 

Hodnocení z hlediska přínosu a rozvoje jazykového vzdělávání v jednotlivých oblastech 

podpory na základě zkušeností, reakcí či srovnávacích výstupů je v tabulce č. 32:

tabulka č. 32: hodnocení přínosu a rozvoje jednotlivých oblastí podpory jazykového vzdělávání 
dle vyjádření základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z roku 2011

oblast podpory velmi přínosné přínosné nepodstatné nelze vyjádřit

zahraniční studijní pobyty 13 2

jazykové letní tábory 6 9

podpora rodilých mluvčích 8 2 1 4

podpora výuky v cizím jazyce 7 1 1 6

mezinárodní spolupráce 1 11 3

Jazyková Šestka 15

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6
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V případě hypotetického omezení finanční podpory by školy nejdříve omezily pořádání 

letních jazykových táborů. Výrazně omezeny by byly i studijní pobyty v zahraničí a rozšířená 

výuka cizích jazyků v rámci programu Jazyková Šestka, které jsou finančně nejnáročnější a 

bylo by jen značně obtížné zajistit jejich financování z vlastních či jiných zdrojů. Naopak 

zachována by zůstala výuka vybraných předmětů v cizím jazyce, stejně jako využívání 

vyučujících ze zahraničí (kteří jsou z valné většiny kmenovými zaměstnanci škol).

Hodnocení z hlediska ekonomické náročnosti jednotlivých oblastí podpory jazykového 

vzdělávání pro školu je obsahem tabulky č. 33:

tabulka č. 33: hodnocení ekonomické náročnosti jednotlivých oblastí podpory jazykového 
vzdělávání dle vyjádření základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z roku 2011

oblast podpory
realizace bude 

zachována 
ve stávající míře

realizace bude 
mírně omezena

*

realizace bude 
výrazně 

omezena  **

realizace bude 
ukončena

zahraniční studijní pobyty 3 1 11

jazykové letní tábory 1 2 12

podpora rodilých mluvčích 4 3 4 4

podpora výuky v cizím jazyce 7 2 6

mezinárodní spolupráce 1 5 2 7

Jazyková Šestka 2 2 10 1

poznámky: * tj. spíše z technického hlediska ve smyslu omezení podmínek; 
**  tj. i z hlediska dostupnosti ve smyslu omezení počtu osob

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Studijní pobyty a zahájení výuky prvního cizího jazyka v 1. třídě, respektive pak i dalšího

cizího jazyka v 6. či 7. třídě díky programu Jazyková Šestka, označili za nejpřínosnější jak 

rodiče, tak i samotní žáci. Spokojenost vyjádřili i k výuce vedené rodilými mluvčími, oproti 

vedení škol však mnohem výše vyhodnotili přínos mezinárodní spolupráce. Výuka některých 

předmětů v cizích jazycích a organizování letních jazykových táborů byly shledány jako 

nejméně přínosné. 

Hodnocení jednotlivých oblastí podpory jazykového vzdělávání podle ohlasů žáků je 

obsahem tabulky č. 34: 
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tabulka č. 34: hodnocení jednotlivých oblastí podpory jazykového vzdělávání podle žáků 
základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z roku 2011

oblast podpory velmi přínosné přínosné nepodstatné nelze vyjádřit

zahraniční studijní pobyty 15

jazykové letní tábory 3 1 11

podpora rodilých mluvčích 9 1 1 4

podpora výuky v cizím jazyce 4 2 9

mezinárodní spolupráce 6 2 7

Jazyková Šestka 15

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

A hodnocení jednotlivých oblastí podpory jazykového vzdělávání podle ohlasů rodičů či 

zákonných zástupců je pak shrnuto v tabulce č. 35: 

tabulka č. 35: hodnocení jednotlivých oblastí podpory jazykového vzdělávání podle zákonných 
zástupců žáků základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z roku 2011

oblast podpory velmi přínosné přínosné nepodstatné nelze vyjádřit

zahraniční studijní pobyty 15

jazykové letní tábory 3 1 11

podpora rodilých mluvčích 9 1 1 4

podpora výuky v cizím jazyce 5 2 8

mezinárodní spolupráce 7 8

Jazyková Šestka 15

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Výzkum přinesl zajímavé informace i při mapování dalších zdrojů podpory jazykového 

vzdělávání, kde na rozvoj výuky cizích jazyků přispívají nejvýznamnějším způsobem rodiče, 

a to téměř ve všech školách. Většina škol využívá i jiných grantových programů MČ Praha 6, 

zhruba třetina škol úspěšně čerpá finanční prostředky z programů financovaných ze státních 

prostředků, z fondů Evropské unie a z grantů hl. m. Prahy.   

Konkrétní přehled jiných zdrojů podpory jazykového vzdělávání je obsahem tabulky č. 36:
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tabulka č. 36: přehled jiných zdrojů podpory jazykového vzdělávání dle vyjádření základních škol, 
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, z roku 2011

oblast podpory ano, pravidelně občas dosud ne

z programů EU 3 3 9

z grantové podpory státních organizací 1 6 8

z grantové podpory hl. m. Prahy 1 4 10

z grantové podpory MČ Praha 6 
(mimo oblast vzdělávání)

4 5 6

z příspěvků neziskového sektoru 1 14

z příspěvků ziskového sektoru či sponzorů 4 11

z příspěvků rodičů 8 5 2

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

3. 11 Anketa Studium cizí řeči v zahraničí

V dubnu 2010 byli k hodnocení prostřednictvím anketních lístků vyzváni i rodiče žáků, kteří 

se účastnili některého ze studijních pobytů v zahraničí. V rámci průzkumu s pracovním 

názvem "Studium cizí řeči v zahraničí" bylo v patnácti základních školách, jejichž

zřizovatelem je MČ Praha 6, rozdáno celkem  sedm stovek anketních lístků.  Vrácena jich 

byla zhruba třetina. Téměř sto procent rodičů vyjádřilo s touto podporou plnou spokojenost a 

obdobné aktivity by svým dětem dopřála i opakovaně. Za největší přínos byla označena 

možnost konverzace v cizím jazyce, včetně pobytu v hostitelské rodině a výuky rodilým 

mluvčím. 

Konkrétní závěry této ankety jsou zpracovány, včetně vyjádření procentuálního podílu 

jednotlivých názorů, v tabulce č. 37:
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tabulka č. 37: souhrn odpovědí v anketě zákonných zástupců žáků 
základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,

kteří se zúčastnili zahraničních studijních pobytů, z roku 2010

statistické údaje počet

celkem rozdáno lístků: 700
celkem vráceno lístků: 262
celkem odpovědí prostřednictvím e-mailu: 2

přínos studijního pobytu

závěr počet podíl v %

zdokonalení v cizím jazyce 97 37
nové poznatky 63 24
motivace k jazykovému vzdělávání 26 10
využití poznatků v praxi 18 7
výborná organizace 15 6
nová zkušenost 11 4
požadavek delšího pobytu 5 2
nesplněné očekávání 4 2

vyjádření k možnosti nabídky dalšího studijního pobytu

odpověď počet podíl v %

ano 257 98
neví 3 1
ne 2 1

z toho počet podíl v %

dle finanční náročnosti 12 5
příspěvek i mimo P6 6 2
častěji 5 2
delší pobyt 4 2
příliš drahý pobyt 3 1

konkretizace nejdůležitějších oblastí zdokonalení

oblast počet podíl v %

konverzace v cizím jazyce 217 8
nové či jiné prostředí 114 44
pobyt v rodině 67 26
výuka rodilým mluvčím 53 20
samostatnost 40 15

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Do ankety se nezapojili rodiče těch žáků, kteří se sice studijních pobytů zúčastnili, ale školní 

docházku již ukončili, dále pak rodiče žáků nepřítomných (z důvodu nemoci nebo paradoxně 

účasti na studijním pobytu). Na anketních lístcích byly uváděny některé z citovaných oblastí 

(např. konverzace v cizím jazyce a nové prostředí) jako příkladové, většina jich však byla 

doplněna rodiči.
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4 Hypotézy

Záměrem této práce byla snaha o potvrzení předpokladu, že cílená podpora zřizovatele 

ovlivňuje koncepční zaměření vzdělávacích cílů školy, rozsah nabídky a metody jazykového 

vzdělávání v podporovaných základních školách. Dále zjištění, zda má systematicky 

koncipovaná podpora kladný vliv na zlepšení kvalitativních údajů jazykového vzdělávání.  

Dalším záměrem bylo posoudit do jaké míry má tato podpora rozdílný vliv na jednotlivé 

školy podle výchozích podmínek (tj. stavu před zahájením systematické podpory) a podle 

rozsahu finanční podpory.  Všechny hypotézy byly hodnoceny na základě souhrnů informací, 

tabulkově zpracovaných podkladů, průběžných analýz, anket a vlastního výzkumu.  

4. 1 Hypotéza 1: Cílená podpora zřizovatele ovlivňuje koncepční zaměření 

vzdělávacích cílů školy, rozsah nabídky a metody jazykového vzdělávání v 

podporovaných základních školách.  

K vyhodnocení první hypotézy byly využity  údaje z let 2008 - 2011, zaměřené na míru

posunu výuky prvního cizího jazyka od zájmového vzdělávání  či nepovinného předmětu 

k povinné formě výuky (tabulka č. 6), dále údaje o počtech vyučovaných hodin cizího jazyka 

a rozšíření počtu cizích jazyků (tabulky č. 7, č. 9 a č. 10) a také údaje o počtu škol, předmětů, 

tříd a hodin výuky vybraných předmětů v cizím jazyce (tabulka č. 29). 

Na základě faktu, že výuka prvního cizího jazyka je ve všech zřizovaných základních školách 

zahajována v 1. ročníku a poznatku, že výuka formou zájmového vzdělávání či nepovinného 

předmětu je přesouvána k formě výuky v rámci povinného předmětu, lze u některých škol 

konstatovat dílčí ovlivnění koncepčního zaměření vzdělávacích cílů. Avšak vzhledem k

omezenému počtu těchto škol, jakož i ke krátkodobému sledování, nelze vyloučit, že ke 

koncepčním  změnám ve prospěch jazykového vzdělávání by u dotčených škol nedošlo i bez 

této podpory. Svůj podíl mohou mít i ostatní vlivy, jako například zájem rodičů či naopak 

potíže se zajišťováním požadované kvalifikovanosti pedagogů. 

Na základě dat, potvrzujících navýšení počtu vyučovaných hodin cizího jazyka a rozšíření 

výuky na více cizích jazyků v téměř všech zřizovaných základních školách, jakož i na základě 
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poznatků dotazníkového šetření, prováděného u ředitelů základních škol, lze považovat vliv 

cílené podpory zřizovatele na rozšiřování rozsahu výuky cizích jazyků za prokazatelný. 

Na základě přehledu, dokládajícího zvýšení počtu základních škol, které vyučují některé 

předměty v cizím jazyce a rozšiřují tento způsobu výuky do dalších tříd, lze považovat vliv 

cílené podpory zřizovatele na rozšiřování rozsahu výuky cizích jazyků rovněž za

prokazatelný. 

Podklady výše zmíněných oblastí výzkumu připojuji i v grafické podobě - grafy č. 3, č. 4       

a č. 5:

graf č. 3: počet hodin výuky anglického jazyka 
v základních školách, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,
v období školních let 2009/2010 - 2011/2012 

graf č. 4: počet hodin výuky dalších cizích jazyků 
týdně v základních školách, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,
v období školních let 2010/2011 - 2011/2012 

2009/2010        2010/2011         2011/2012                  2010/2011             2011/2012

        

graf č. 5: počet hodin výuky předmětů v cizím jazyce 
v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,

za období školních let 2008/2009 - 2011/2012

          2008/ 2009     2009/2010      2010/2011      2011/2012
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4. 2 Hypotéza 2: Cílená podpora zřizovatele v oblasti jazykového vzdělávání 

má na jednotlivé školy rozdílný vliv dle výchozích podmínek. 

K vyhodnocení této hypotézy byly využity  údaje z let 2008 - 2011, shrnující míru zařazování 

jednotlivých oblastí metody komunikativního přístupu ve výuce cizích jazyků, které jsou 

součástí podmínek pro udělení statutu Excelentní jazykové školy (kapitola 2. 5. 2),

v jednotlivých základních školách (tabulky č. 7, č. 13, č. 15, č. 17, č. 27 a č. 28), jejichž

souhrn je obsahem tabulky č. 38. Výchozí podmínky jsou definovány podmínkami pro výuku

cizích jazyků v době před zahájením cílené podpory této oblasti zřizovatelem v roce 2008.

tabulka č. 38: souhrn oblastí metody komunikativního přístupu při výuce cizích jazyků a výsledků 
testování anglického jazyka v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, 

v období let 2008 - 2011 (dle kapitoly 2. 5. 2)

kódové 
označení 

podmínky pro Excelentní jazykovou školu SCIO testy z anglického jazyka

počet splněných podmínek podmínky
celkem

průměrný percentil v roce

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008-2011

škola 1 6 6 6 6 24 88 92 91 63 84
škola 2 5 6 6 6 23 76 70 77 79 75
škola 3 4 5 6 6 21 59 65 62 51 59
škola 4 4 5 4 5 18 56 64 63 78 65
škola 5 3 5 6 4 18 44 45 95 55 60
škola 6 2 2 3 3 10 56 55 61 47 55
škola 7 1 3 4 5 13 74 68 63 90 74
škola 8 1 3 3 4 11 73 62 59 72 67
škola 9 1 3 3 5 12 39 64 72 76 63
škola 10 1 2 2 0 5 47 65 61 71 61
škola 11 1 1 2 2 6 54 52 73 69 62
škola 12 1 1 1 2 5 53 43 44 68 52
škola 13 0 2 2 2 6 20 50 46 72 47
škola 14 0 2 1 2 5 38 55 58 72 56
škola 15 0 1 0 1 2 56 44 57 77 58

průměr: 2,0 3,0 3,1 3,5 12,0 56 62 67 67 63

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Na základě rozdílných hodnot počtu zařazovaných dílčích oblastí metody komunikativního 

přístupu do výuky cizích jazyků a při srovnání s hodnotami, dosaženými při opakovaném 

testování znalostí anglického jazyka, lze u některých škol konstatovat dílčí ovlivnění 

podmínek cizojazyčného vzdělávacích oproti výchozím podmínkám. Nicméně, vzhledem 

k rozdílnému vývoji sledovaných oblastí v jednotlivých školách, jakož i k rozdílným 

hodnotám z testování anglického jazyka a možnosti jen krátkodobého sledování, nelze 

zobecnit nestejnoměrný vývoj zmíněných oblastí rozvoje jazykového vzdělávání na všechny 

zřizované školy. K rozdílnému vývoji u jednotlivých škol by mohlo dojít i bez cílené podpory
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zřizovatele, svůj podíl mohly mít i ostatní vlivy – jako například časová náročnost, vyžadující

soulad s odlišným zaměřením vzdělávacích cílů, odlišné priority škol či plnění podmínek 

pedagogické kvalifikovanosti. 

Hypotézu o  rozdílném vlivu cílené podpory zřizovatele v oblasti jazykového vzdělávání na 

jednotlivé školy dle výchozích podmínek lze považovat za neprokázanou. Jinými slovy: stejně 

jako může škola s horšími výchozími podmínkami pro jazykové vzdělávání dosahovat 

nadprůměrných výsledků v kvalitativním testování, může i škola s dobrými výchozími 

podmínkami dosahovat výsledků podprůměrných.

4. 3 Hypotéza 3: Cílená podpora zřizovatele v oblasti jazykového vzdělávání 

má na jednotlivé školy rozdílný vliv dle rozsahu finanční podpory.  

K vyhodnocení této hypotézy byly využity  údaje z let 2008 - 2011 se souhrnem všech 

finančních příspěvků, poskytnutých jednotlivým základním školám zřizovatelem na rozvoj 

výuky cizích jazyků, dále údaje s průměrným počtem žáků zřizovaných škol ve sledovaném 

období a průměrný výsledek z testování anglického jazyka. Všechny souhrnné údaje jsou

obsahem tabulky č. 39, údaje rozdělené podle ´nadprůměrné´ a ´podprůměrné´ hodnoty výše 

podpory, přepočtené na žáka, jsou v tabulce č. 40.
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tabulka č. 39: srovnání počtu žáků, výše čerpání podpory na jazykové vzdělávání v Kč
a průměrné hodnoty testování anglického jazyka v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,

v období let 2008 - 2011

kódové 
označení

počet 
žáků* 

výše čerpané podpory v Kč dle jednotlivých let výše 
celkové 
podpory 
na žáka

průměrný
výsledek 
tesů aj2008 2009 2010 2011

celkem 
2008 - 2011

škola 1 488 341 000 721 456 1 610 223 1 632 461 4 305 140 8 822 74

škola 2 295 48 000 294 000 944 300 1 248 000 2 534 300 8 591 62

škola 3 369 84 000 375 409 1 279 405 1 404 000 3 142 814 8 517 61

škola 4 488 123 000 698 000 1 287 600 1 542 000 3 650 600 7 481 84

škola 5 499 155 992 568 772 1 467 926 1 437 930 3 630 620 7 276 56

škola 6 456 90 000 560 640 1 159 441 1 425 300 3 235 381 7 095 60

škola 7 858 385 600 766 789 2 292 000 2 586 200 6 030 589 7 029 65

škola 8 309 0 228 260 606 094 1 054 371 1 888 725 6 112 67

škola 9 413 129 947 311 396 717 891 1 246 766 2 406 000 5 826 59

škola 10 204 0 132 000 432 475 565 015 1 129 490 5 537 55

škola 11 692 43 000 491 212 1 455 521 1 330 851 3 320 584 4 799 75

škola 12 306 28 000 126 000 438 000 582 000 1 174 000 3 837 52

škola 13 329 0 192 000 629 035 419 850 1 240 885 3 772 58

škola 14 460 48 000 174 000 499 272 324 000 1 045 272 2 272 47

škola 15 266 0 54 684 132 600 150 000 337 284 1 268 63

celkem 6432 1 476 539 5 694 618 14 951 783 16 948 744 39 071 684 6 075 63

poznámka: * průměrný počet celkového počtu žáků v období let 2008 - 2011

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

tabulka č. 40: srovnání výše čerpání podpory na jazykové vzdělávání v Kč na žáka ve skupinách škol 
dle ´nadprůměrné´ a ´podprůměrné´ hodnoty s průměrným výsledkem testování anglického jazyka 

v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v období let 2008 - 2011 

kódové 
označení

počet 
žáků* 

průměrná výše čerpané podpory v Kč dle jednotlivých let výše 
podpory 
na žáka

průměrné 
výsledky 
tesů aj2008 2009 2010 2011

celkem 
2008 - 2011

školy 1-8 470 153 449 526 666 1 330 874 1 541 283 3 552 271 7 615 66

školy 9-12 334 31 118 185 162 538 099 577 310 1 331 689 3 414 51

poznámka: * průměrný počet celkového počtu žáků v období let 2008 - 2011

zdroj: pracovní statistické přehledy odboru školství ÚMČ Praha 6

Data z tabulky č. 40 připojuji i v grafické podobě - viz graf č. 6:
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graf č. 6: srovnání výše čerpání podpory na jazykové vzdělávání v Kč na žáka ve skupinách škol 
dle ´nadprůměrné´ a ´podprůměrné´ hodnoty s průměrným výsledkem testování anglického 
jazyka v základních školách, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v období let 2008 - 2011

průměrná výše čerpané podpory na žáka průměrný percentil testování aj

                     

                školy 1-8             školy 9-15                                  školy 1-8               školy 9-15

Na základě srovnání údajů o rozdílném čerpání finanční podpory jednotlivými zřizovanými

základními školami s přepočtenou hodnotou finanční podpory na žáka jednotlivých škol a 

průměrným hodnocením z opakovaných testování anglického jazyka, lze konstatovat určitou

míru ovlivnění podmínek pro výuku cizích jazyků v souvislosti s výší finanční podpory.

Pouze však v tom smyslu, že školy, čerpající nejvíce finančních prostředků již v prvním roce 

sledovaného období, pokračují v čerpání nadprůměrné výše finančních prostředků i 

v aktuálním období. 

Při srovnání výše podpory, přepočtené podle průměrného počtu žáků jednotlivých škol, a 

hodnot dosažených při opakovaném testování znalostí anglického jazyka, lze sice konstatovat 

rozdílné hodnocení jednotlivých škol i v souvislosti s výší této podpory, není v něm však 

zachována přímá úměrnost u všech sledovaných škol. Lze proto předpokládat i vliv dalších

faktorů - jako například míry aplikování systémových prvků pro rozvoj cizojazyčného 

vzdělávání, odlišných priorit jednotlivých škol i okolností, ovlivňujících výsledné hodnoty při 

testovaní anglického jazyka. 

V případě rozdělení jednotlivých škol na základě ´nadprůměrné´ a ´podprůměrné´ výše 

finanční podpory, kdy jsou faktory možného dílčího ovlivnění výrazněji omezeny, lze při 

takto obecně nastavených podmínkách konstatovat již mnohem vyšší míru vlivu poskytované 
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finanční podpory, podle její výše, při srovnání s průměrnými hodnotami kvalitativního 

testování anglického jazyka. Ovšem ani zde nekoresponduje poměr finanční podpory

s poměrem výsledků kvalitativního testování anglického jazyka.

Hypotézu o rozdílném vlivu cílené podpory zřizovatele v oblasti jazykového vzdělávání dle 

rozsahu finanční podpory, poskytované jednotlivým školám, se nepodařilo prokázat. I zde 

platí, že škola, která čerpá méně finančních prostředků může dosahovat lepších výsledků při 

testování než škola s výrazně vyšším čerpáním finanční podpory.

4. 4 Hypotéza 4: Cílená podpora zřizovatele má v obecné rovině kladný vliv na 

zlepšení kvalitativních údajů jazykového vzdělávání.  

K vyhodnocení poslední hypotézy byly využity  výsledky z testování anglického jazyka ve 

všech zřizovaných základních školách v letech 2008 - 2011 (tabulka č. 22).

Na základě porovnání výsledků pravidelného testování anglického jazyka, lze konstatovat, že 

cílená podpora rozvoje výuky cizích jazyků, má prokazatelný vliv na kvalitativní nárůst

ověřovaných znalostí. Toto potvrzení hypotézy lze však konstatovat jen v obecném smyslu, a 

to zejména vzhledem ke skutečnosti, že každá forma testování může vykazovat jen určitou 

míru dostatečné průkaznosti. Zvláště pak z důvodů rozdílné úrovně jednotlivých tříd a 

krátkodobému sledování nelze vyloučit, že nárůst kvalitativních údajů v oblasti jazykového 

vzdělávání, může být při testování ovlivněn celou řadou dílčích vlivů.  Vyšší míru kladného 

vlivu cílené podpory zřizovatele na zlepšení kvalitativních údajů u jazykového vzdělávání 

však naznačuje srovnání s dalšími testovanými předměty – českým jazykem a matematikou.  

Data z tabulek č. 19, č. 20, č. 21 a č. 22, konkrétně údaje z let 2010 a 2011, kdy proběhla 

testování obecných studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky a anglického jazyka 

v 9. i 6. ročníku, připojuji i v grafické podobě - grafy č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10. Srovnání 

průměrných hodnot za období 2008 až 2011 v 6. i 9. ročníku je v grafu č. 11:
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graf č. 7: výsledky testování obecných studijních 
předpokladů v základních školách, 

jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6,
v letech 2010 - 2011

graf č. 8: výsledky testování českého jazyka
základních škol, jejichž zřizovatelem 
je MČ Praha 6, v letech 2010 - 2011

          ČR       9. r.      9. r.        6. r.      6. r.            
      průměr   2010     2011      2010      2011  

         ČR        9. r.        9. r.        6. r.      6. r.            
      průměr   2010       2011      2010      2011

legenda: ČR - Česká republika

        

graf č. 9: výsledky testování matematiky
základních škol,  jejichž zřizovatelem 
je MČ Praha 6, v letech 2010 - 2011

graf č. 10: výsledky testování anglického jazyka
základních škol, jejichž zřizovatelem 
je MČ Praha 6, v letech 2010 - 2011

          ČR        9. r.      9. r.        6. r.      6. r.                     
      průměr   2010     2011      2010      2011  

         ČR        9. r.        9. r.        6. r.      6. r.            
      průměr   2010       2011      2010      2011

legenda: ČR - Česká republika  
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graf č. 11: srovnání výsledků testování obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka 
a anglického jazyka základních škol, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6, v letech 2008 - 2011

                      ČR           obecné studijní           český                matematika           anglický
                  průměr              předpoklady            jazyk                                                jazyk

legenda: ČR - Česká republika
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Závěr

Systematické vytváření vhodných podmínek formou finanční i koncepční podpory 

zřizovatelem má zřejmý vliv na rozvoj podmínek pro jazykové vzdělávání a na růst 

kvalitativních ukazatelů, potažmo tedy i vliv na koncepční změny v oblasti výuky cizích 

jazyků zřizovaných základních škol.

Za průkazné ukazatele lze považovat navýšení počtu vyučovaných hodin cizího jazyka a 

rozšíření výuky na více cizích jazyků, dále zvýšení počtu základních škol, které vyučují 

vybrané předměty v cizím jazyce a rozšiřují tento způsobu výuky do dalších tříd, a nakonec i 

porovnání dosažených výsledků kvalitativních ukazatelů v rámci pravidelného testování 

anglického jazyka. 

Vyšší podíl vlivu podpory zřizovatele lze nalézt v širší míře uplatňování  dílčích oblastí 

metody komunikativního přístupu výuky cizích jazyků při srovnání s průměrnými hodnotami

ukazatelů měření kvality, vzešlých z opakovaného testování anglického jazyka. 

Další sledované oblasti nevykazují sice prokazatelné hodnoty přímého ovlivnění rozvoje 

jazykového vzdělávání na základě rozsahu podpory zřizovatele, ovšem v obecném smyslu lze 

konstatovat zlepšení podmínek ve všech sledovaných oblastech, i když je lze považovat za 

nerovnoměrné. 

Motivačně zaměřená oblast rozvoje přímé metody komunikativního přístupu jazykového 

vzdělávání ve formě studijních zahraničních výjezdů sice vykazuje výrazný nárůst do 

kladných hodnot, její vliv na  kvalitativní rozvoj výuky cizích jazyků a na koncepční změny 

však nelze prokázat.

V analogii na soudní terminologii, ve významu rozhodnutí na základě sledu nepřímých 

důkazů, si však dovolím konstatovat, že na základě nárůstu kladných hodnot ve všech dílčích 

oblastech, má cílená podpora zřizovatele prokazatelně kladný vliv na rozvoj výuky cizích

jazyků ve všech zřizovaných školách, zřejmý je i vliv na koncepční změny v jazykovém 

vzdělávání některých základních škol.
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