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Anhang: Transkription des Interviews  

Dauer: Cca 25 Minuten 

ZB: Zuzana Brablcová 

SL: Schulleiter 

Ort: Arbeitszimmer des Schulleiters, Ústí nad Labem 

 

ZB: Tak, já tedy začnu první, obecnou otázkou. Jak je u vás na škole řešena výuka cizích 

jazyků? 

SL: Tak u nás na škole je výuka angličtiny od prvního ročníku, tam máme jednu hodinu 

týdně, pak ve druhém ročníku dvě hodiny týdně a od třetího ročníku tři hodiny týdně až 

do toho devátého ročníků. Dali jsme jako první jazyk anglický, eh- těch důvodů pro to, že 

je to anglický jazyk, těch důvodů je teda víc, jednak z nějakého takového geopolitického 

hlediska angličtina hraje dost důležitou roli, tak to je asi ten jeden důvod, druhý důvod – 

byli jsme na to připraveni jako personálně, čili jsme toho využili, že vlastně v tom prvním 

ročníku jsme takhle tu angličtinu zařadili no a asi tak třetí důvod je, že Ministerstvo 

školství právě upřednostňuje anglický jazyk před ostatními jazyky. To ale asi není ten 

stěžejní důvod, většinou se jedná o syntézu všech těhle tří důvodů, který jsem uvedl. 

ZB: A proč jste se rozhodli zařadit ten první cizí jazyk už od prvního ročníku, když je 

povinnost až od třetího? 

SL: No, ((smích)) těch důvodů je opět víc, ale jedním z těch prvních důvodů je to, že už 

v předškolním vzdělávání, v mateřské škole se děti učí třeba angličtinu právě a no a pak je 

tam určitá mezera a většina škol začíná s výukou anglického jazyka až od třetího ročníku, 

takže prostě i kvůli této mezeře a kvůli tomu, že se říká, že takový mladý organismus 

((smích)) dokáže absolvovat cizí jazyky daleko lépe než starší, tak jsme chtěli zachovat 

určitou kontinuitu s tím předškolním vzděláváním.  

ZB: A všímáte si, že by to rodiče vnímali pozitivně? Že by si vybrali vaši školu místo 

nějaké jiné tady v okolí, právě proto, že tu výuku nabízíte od první třídy? 
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SL: Tak to je dalším důvodem právě zařazení toho anglického jazyka právě do té první a 

druhé třídy, samozřejmě, i určitý reklamní prvek to v sobě má. Je boj o žáky a my jsme 

byli personálně na tohle připravený, tak nás napadlo, vlastně tuhletu záležitost abychom 

mohli rodičům nabídnout tuhletu eventualitu. Takže ano, eh- mám kladný ohlasy že je to 

dobře, eh- že je tam ten jazyk.  

ZB: Jo (-). A zjišťujete nějakým způsobem, jaký jazyk rodiče popřípadě žáci preferují? 

Například jestli jste nechali nějak hlasovat na vašich stránkách nebo jestli to zjišťujete ve 

školce, která pod vás spadá nebo na rodič eh- rodičovských sdruženích v nižších 

ročnících? 

SL: No, nezjišťujeme. My jsme koncipovali ten školní vzdělávací program poměrně 

jednoznačně eh- už i právě z personálních důvodů a pro jednoduchost celýho systému 

jsme zvolili jako první jazyk jako anglický a nedáme (-) nedáváme výběr jiných jazyků. 

Nezjišťujeme zájem, protože i z toho důvodu, že se nám třeba nehlásí učitelé jiných 

jazyků, nenabízejí se, že by u nás chtěli učit španělský jazyk nebo prostě německý jazyk 

jo někdy v první třídě nebo někde na prvním stupni, vůbec taková nabídka jako ze strany 

učitelské veřejnosti není. Tak jsme to prostě udělali takhle. A co se týká té školky, my ji 

máme ve Svádově a žádné z těch dětí pak nezačne chodit do školy sem, na druhý konec 

města, takže to pro nás nemá smysl, nějak zjišťovat, jaký jazyk preferují a nebo jako který 

by se ho chtěli učit.  

ZB: A když jste zavedli tu angličtinu jako první cizí jazyk, pojily se s tím nějaké 

problémy? Ať už personálního nebo finančního charakteru? 

Ne, my jsme využili takové normální situace, která vznikla eh- tady u nás na škole, že v té 

době, kdy se koncipoval školní vzdělávací program, docházelo k obměně, generační 

obměně eh- učitelů na prvním stupni a přišly nám právě paní učitelky, které tuhle 

gramotnost měly, takže jsme toho využili a proto vlastně ten školní vzdělávací program 

začal vznikat. Žádný finanční nároky to nemělo, protože v rámci toho rámcového 

vzdělávacího programu nejde o žádné navýšení hodin. Jde o poskládání těch předmětů do 

skladby, kterou jsme si zvolili, takže to nemá další nějaký finanční nároky. 

ZB: Aha, a teoreticky, kdyby ta němčinářka neodcházela do důchodu, museli byste ji 

propustit? 
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SL: Pravděpodobně ne, měla aprobaci i na další předměty, takže by se jí to navýšilo tam, 

aby měla i dál plný úvazek. 

ZB: A kdy jste implementovali do výuky druhý cizí jazyk? 

SL: Druhý jazyk a v našem případě německý jazyk učíme od sedmé třídy a -<eh> a 

vždycky po dvou hodinách (-) v sedmé, osmé, deváté. A opět, je to pouze jako německý 

jazyk, nezjišťujeme žádný eh- žádný průzkumy, vedlo nás k tomu to, že Německo je 

našim blízkým sousedem a že aspoň základy prostě té němčiny by měl každý Ústečák 

mít.  

ZB: Hm (-) A vy nabízíte tu němčinu jako druhý cizí jazyk jako alternativu k čemu? 

K jakým předmětům, jak to umožňuje ten rámcový vzdělávací plán? 

SL: Ne, my to máme právě udělaný tak, že nabízíme nebo máme tam zařazený pouze ten 

německý jazyk, žádný eventuality ohledně nějakýho jinýho volitelnýho předmětu 

nejazykovýho zaměření tam nemáme. Vycházíme opravdu z toho, že alespoň ty ZÁklady 

by měl každý žák ze základní školy tady v Ústí mít. A nemáme tam ani výběry jiných 

jazyků. 

ZB: Aha, takže když se teď mluví o tom, že příští rok by mělo Ministerstvo zavést ten 

druhý cizí jazyk jako povinný, tak k tomu se stavíte jak? 

SL: Tak my jsme na to vlastně připraveni, protože tahle ten náš školní vzdělávací 

program je de facto náhodou takto koncipován, takže nám to nepřidělá nějaký starosti. 

My jenom máme trošku problém v tom, že nám na druhý stupeň přicházejí silnější 

ročníky, takže musíme si tam vytvořit nějakou rezervu pro učitele, třeba přijmout dalšího 

učitele, ale jako co se týče jako tematických plánů a tak dále, ty jsou vytvořený a tam 

nemáme žádný (-) žádnej jako nedostatek.  

ZB:A povšimli jste si někdy, že by rodiče reagovali na povinnost výuky právě toho 

druhého cizího jazyka nějak negativně? 

SL: V obouch případech, jako myslim tím i při tom zápise do první třídy, v jednotkách 

prostě ((smích)) jedinců jsme byli třeba vlastně rodiči dotazováni, zda třeba angličtina 

v první třídě není pro ty děti MOC, ale jedná se třeba o dva, tři případy za celou éru 

fungování školního vzdělávacího programu. Stejně tak v té sedmé třídě, ten druhý jazyk, 
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to zařazení druhého jazyka, tak eh- to taky jestli dva nebo tři rodiče se ptali, jestli to na ty 

děti nebude moc, jo, ale jinak, další jako negativní ohlasy nemám. A nechali si hlavně to 

vysvětlit. Třeba v té první třídě si nechali vysvětlit, že je to opravdu jedna hodina týdně, 

že je to formou hry, že je to formou poznávání barev a tak dále.  

ZB: Takže se na vás ty rodiče, třeba i v jednotkách, ale obrací se na Vás, ohledně 

jazykového vzdělávání? 

SL: Kdybych to shrnul, jak ta první třída, tak ta sedmá, tak dejme tomu čtyři rodiče na to 

poukázali, za tu dobu… 

ZB: A to je kdy? Kdy se zavedl školní vzdělávací program? 

SL: 2007 (4s) Jo. 

ZB: A kdy je ten druhý cizí jazyk vyučován? Jako myslím tím v jakou denní dobu je 

zařazen do rozvrhu. 

SL: No, to já takhle z hlavy nevim (4S). To se zeptejte pak paní zástupkyně, ať se Vám na 

to koukne. 

ZB: Dobře. (2s). A tak vy jste nikdy neuvažovali nad tím, že byste začali vyučovat nějaký 

další cizí jazyk? 

SL: Zatím ne, protože na to nejsme opravdu ani personálně připraveni. 

ZB: No a co by to pro vás konkrétně znamenalo z personálního hlediska? 

SL: Tak museli bysme přijmout učitele, který tu gramotnost nebo aprobační skladbu má, 

no a trošku by se nám zvýšily náklady, protože by eh- třeba došlo ke vzniku více skupin 

toho jazyka po třeba menším počtu, než jsme třeba teďkon schopni naplnit, protože tam 

jsou prostě jednoznačný volby, buď angličtina nebo němčina a takhle by se to rozpadlo do 

více skupin po menším počtu, ňáký náklady by s tím třeba spojený byly, ale hlavně je to 

to personální obsazení toho sboru. 

ZB: Že byste museli najmout dalšího jazykáře. 

SL: Najmout dalšího učitele. Který se nenabízí. 

ZB: Jako aktivně? 
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SL: Aktivně, jo, no.  

ZB: A všichni ti vaši jazykáři, ať už němčináři nebo angličtináři, tak jsou kvalifikovaní? 

Myslím tím ve smyslu zákona o pedagogických pracovnících, že mají vysokoškolské 

vzdělání. 

SL: Před školským zákonem, teda spíš před zákonem o pedagogických pracovnících 

kvalifikovaní jsou. Ale musíme si uvědomit, že paní učitelka, která umí anglicky, má 

vyštudovaný třeba první stupeň, jo, ale nějaké ale konkrétní jazykové zaměření nemá. Ale 

je to učitelka, učí na prvním stupni, čili je v tomto případě kvalifikovaná. Má nějaký 

jazykový certifikát, teď si nevzpomenu jaký, ale opravňuje ji to učit angličtinu na prvním 

stupni, i když aprobaci má prostě na ten první stupeň. A tam taky učí tu angličtinu. 

ZB: Jo. A je pravda, že pro školu je nekvalifikovaný učitel levnější než kvalifikovaný? 

Myslím hlavně ty mzdový náklady.  

SL: To možná platilo dřív, když byly vysloveně rozdílný tabulky, nařízení vlády pro -

<eh> prostě kvalifikovaný, nekvalifikovaný, v současný době ten problém je smazanej 

vlastně. 

ZB: Hm, jakože to je v řádech (-) 

SL: Stokorun, ano, tam je minimální rozdíl mezi třeba jedenáctou a dvanáctou platovou 

třídou. 

ZB: Využili jste nějak peníze z toho projektu EU peníze školám na zkvalitnění výuky 

cizích jazyků: 

SL: Ano, asi eh- v jednom případě jsme rozdělili, jsme vytvořili více skupin anglického 

jazyka, myslím eh- (3s). Ne, je to dvakrát, takže ve čtvrtém a pátém ročníku máme víc 

skupin angličtiny, s tím, že jsme na to použili prostředky ze šablony EU peníze školám 

pro individualizaci výuky.  

ZB: Hm, takže tohle se týká jenom té angličtiny. 

SL: Jenom té angličtiny, ano. 

ZB: Jo. A děláte něco na škole pro to, aby ty děti ten jazyk nějak aktivně využívaly? 

Například mimo výuku nějak. 
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SL: To né, takovou věc jako třeba družbu s nějakou německou školou jsme ještě 

nevyužili, eh-nemáme žádnou družební školu třeba v Německu, i když je to blízko eh- ani 

nějaké exkurze nějak nevyužíváme, protože je tam i třeba finanční proble- problematika, 

nedostali jsme žádnou nabídku v rámci nějakého grantu nebo projektu, že by se naši žáci 

mohli účastnit nějaké akce, třeba v Německu, cizojazyčné. Tohle jsme – snad jedno 

jediný si vzpomínám, že jsme měli akci s policií v Drážďanech, -eh tam vlastně -eh došlo 

i k vysvětlování, jak funguje drážďanská policie německy a tak dál. Tak tam byli naši 

žáci, ale to je snad jedna jediná akce cizojazyčná, která u nás takhle proběhla.  

ZB: Takže to, co vás limituje, jsou vlastně v podstatě peníze, když to tak řeknu. 

SL: Nabídky a peníze, no. 

ZB: A nějaké olympiády jazykové, toho se účastí žáci? 

SL: Ne, to ne, olympiády v cizích jazycích u nás teda neprobíhají ((smích)) Spíš třeba 

matematika, fyzika, chemie a tak dále, cizí jazyky ne. Musíme si uvědomit, že jsme – my 

jsme průměrná ústecká škola a nejsme nijak jazykově zaměřeni. I když by to možná 

vypadalo, když učíme eh- angličtinu od první třídy, ale největší počet za týden hodin jsou 

tři a to není jazykově zaměřený. 

ZB: A kolik považujete za jazykové zaměření? Je to nějak stanoveno, třeba školským 

zákonem nebo RVP? 

SL: No, obecně se za to považuje výuka prvního cizího jazyka v rozsahu pěti vyučovacích 

hodin týdně, v případě toho druhého jazyka pak většinou od tý (-)toho šestýho ročníku a 

tak ty tři hodiny týdně. To je tady v Ústí pouze základní škola Elišky Krásnohorské 

vlastně. Nás se to jazykové zaměření netýká, my když už, tak jsme spíš na ty – ty přírodní 

vědy. 

ZB A všímáte si, že by nějak bylo znát, že ty nejnadanější žáci v páté třídě odcházejí na 

víceletá gymnázia a pro ten zbytek, co tam zůstane, je to jazykové vzdělávání příliš 

náročné? 

SL: (-) to , obsah toho, té výuky se samozřejmě přizpůsobuje eh- danému vzorku žáků. 

Takže pokud nám v páté třídě odejdou a odcházejí žáci na víceletá gymnázia tak stejně se 

ta výuka přizpůsobí tomu zbytku, který tady zůstane. Kdyby tady zůstali žáci nadaní, tak 
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se pracuje prostě s těmi nadanými, když tu prostě nezůstanou, tak se pracuje s tím 

zbytkem.  

ZB: Hm (-) A děláte něco mimo výuku pro to, aby si žáci zlepšovali znalosti ve smyslu 

slovíček, gramatiky a komunikačních dovedností? 

SL: Nějaká mimoškolní činnost, v tomhle ohledu u nás neprobíhá, nemáme nějaké 

kroužky, je to něco podobnýho jako ta družba, tohodle nevyužíváme a nijak se aktivně 

toho nezúčastňujeme. 

ZB: A důvody? 

SL: Zase stejný jako v tom minulym případě, neměli bychom na to finance, nikdo nám 

nic nenabídl a nevím, jestli by o nějaký třeba jako kroužky byl zájem ze strany žáků. 

ZB: Tak jo, to bylo všechno, já vám děkuji za odpovědi, na shledanou. 

SL: Není zač, na shledanou.  

 

 

 


