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Úvod 

Ocitli jsme se na prahu nové doby. S příchodem nového tisíciletí se nezměnila jen 

počáteční číslice, ale i tempo a způsob prožívání, učení, či mezilidské vztahy. Evropa je po 

Austrálii a Oceánii druhý nejmenší světadíl, ale sdružuje velké množství multikulturních a 

vícejazyčných společenství. Evropa se však neustále vyvíjí. Není již tím samým 

kontinentem jako před dvaceti lety, nemluvíme nyní jen o jednotlivých státech na území 

tohoto kontinentu, ale slovo Evropa získalo jiný význam. Význam kulturní i politický. 

Dochází k čím dál většímu sbližování jednotlivých národů, narůstá potřeba po vzájemném 

poznávání a porozumění, národy se sjednocují a mizí hranice mezi jednotlivými státy. 

Vzniká jednotný prostor, jednotná měna. Kultury se prolínají. Jazyky příslušné 

jednotlivým národům, přestože podléhají též změnám, však nadále zůstávají. 

V současné době nám nestačí ovládat pouze rodný jazyk, stále naléhavěji vyvstává 

nutnost domluvit se nejméně dvěma jazyky. Příčiny jsou různé: politické, hospodářské, 

ekonomické či osobní. Role angličtiny je nepopiratelná, ale ani ostatní jazyky nemohou být 

a též nejsou opomíjeny. 

Chceme-li si navzájem porozumět potřebujeme nějaký komunikační prostředek. 

Musíme znát dorozumívací prostředky vlastní té dané zemi. Chceme-li poznat daného 

člověka, nejlepší cestou je poznat jeho rodný jazyk a díky němu pak i jeho. Jazyk odráží 

kulturu, myšlení i jednání, vyjadřuje vztahy a souvislosti. Díky němu si můžeme klást 

otázky, odpovídat na ně, řešit problémy a v prvé řadě komunikovat. Pronikáme-li do tajů 

dalšího jazyka, neosvojujeme si pouze jeho syntaktická, morfologická či lexikologická 
pravidla, ale přirozeně se začínáme zajímat i o lidi, národy, země, či kontinenty, které tím 

• kterým jazykem hovoří. 
Otázka, kterou jsem si v této souvislosti položila je, jak nejlépe a nejpřirozeněji lze 

docílit aktivního užívání druhého jazyka? Jak se cítit přirozeně ve dvou jazycích? Jak se 

stát bilingvním? Či je-li to vůbec možné, zda lze vůbec mluvit o bilingvismu i v případě, 

když se člověk nenarodí do bilingvní rodiny? Jaké možnosti bilingvního vzdělávání v naší 

republice máme, zda je možné mluvit o tom, že tyto školy jsou bilingvní a studenti se po 

jejich absolvování stanou bilingvními jedinci. 
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V teoretické části své práce se chci ve stručnosti věnovat problematice související 

sjazykem, jeho definováním, přístupem kjazyku vjeho historickém vývoji. Dále pak 

vztahu mezi jazykem a myšlením. Jak dojde k osvojení jazyka. Dále chci svou pozornost 

zaměřit na teoretická východiska bilingvismu, na definování tohoto pojmu, jaké druhy 

bilingvismu se rozlišují. 

V praktické části bych se pak ráda věnovala oblasti bilingvního vzdělávání se 

zaměřením na vzdělávání česko-německé. Zde se chci blíže seznámit s jednotlivými 

školami, na kterých ktéto výuce dochází a na základě dostupných informací od 

pedagogických pracovníků i studentů zhodnotit tento způsob výuky a zjistit zda reálný stav 

odpovídá záměrům bilingvního vzdělávání, zda je tedy docíleno bilingvismu. 

V neposlední řadě se chci zaměřit na aktuální a zásadní změny, ke kterým dochází 

v systému českého školství a jak se tyto změny dotknou právě těchto bilingvních škol 

Termíny Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program získávají od schválení 

nového školského zákona oficiální ráz a stávají se legitimní součástí českého školství. 

Zákon, schválený k 1.1.2005 a pozměněný k 1.9. 2005 stanovuje školní rok 2007/08 jako 

počáteční období kdy všechny základní školy začnou učit podle Školních vzdělávacích 

programů, vytvořených na základě Rámcových vzdělávacích programů. 

Rámcový vzdělávací program umožňuje školám tvořit vlastní plány a osnovy. 

Školy budou i částečně samy rozhodovat, co budou učit, ale především bude v jejich 

kompetenci, v jaké míře a jakým způsobem budou žákům a studentům učivo prezentovat. 

Rámcový vzdělávací program vytyčuje rámec pro jednotlivé typy vzdělávání, 

předškolní (RVP PV), základní (RVP ZV), střední gymnaziální (RVP GV) a střední 

odborné (RVP SOV). Předškolní a základní programy jsou již schválené, střední 

gymnaziální a střední odborné se teprve připravují. 

Po podrobnějším seznámení s Rámcovým vzdělávacím program bych ráda zaměřila 

svou pozornost na to, jak se s přechodem na tento nový způsob výuky vyrovnají právě 

bilingvní školy. Na základě analýzy učebních plánů a rámcového učebního plánu chci 

zhodnotit zda se jim zdaří koncepci výuky pro bilingvní vzdělávání realizovat i za nových 

podmínek, který RVP přináší. 
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1. Jazyk 

Nejenom lidé i zvířata se mezi sebou navzájem dorozumívají, pomocí různých 

signálů, ať už akustických či pachových. Rozdíl však od komunikace lidské je ten, že tyto 

signály vždy nějak souvisejí s životně důležitými jevy, jako je potrava, nebezpečí, volba 

životního prostředí. Můžeme tedy nějaký druh signalizace najít u naprosté většiny 

živočišných druhů, ale existuje zásadní rozdíl mezi komunikací zvířat a lidí a sice ten, že 

lidská řeč je úzce spojena s myšlením, které lze najít jen u člověka. Zvířata nejsou schopna 

„přemýšlet" o minulosti či budoucnosti a jejich signály se mohou týkat pouze okamžité 

situace, v níž se ocitnou. 

1.1 Jazyk a jazykověda v historickém vývoji 

Jazyk je nesmírně složitý „mechanismus" a představitelé různých jazykovědných 

škol chápou jazyk různě a lze se o něj zajímat z mnoha různých hledisek a proto též 

existuje značné množství jeho definic. Každá z těchto lingvistických škol však velkou 

měrou napomohla na cestě k pochopení jazyka. Starověcí Řekové, Římané a scholastikové 

se zajímali o jazyk zvláště z hlediska logiky a založili v těsném přimknutí k aristotelovské 

logice gramatickou tradici, která žije v naší školské mluvnici v podstatě dodnes. 

V 18. - 19 st. se začali mnozí badatelé zajímat o jazyk hlavně z historického a 

předhistorického, zvláště kulturně - historického hlediska. Přičemž spatřovali v historii a 

příbuzenství jazyka odraz vývoje vztahů těchto národů a prostředek kjejich poznání. 

Příručky dějin jazykovědy začínají svůj výklad většinou od devatenáctého století, kdy 

výzkum jazyka má pro moderní jazykovědu klíčový význam. 

Teprve v 19. století vyústilo zkoumání jazyka ve zvláštní vědeckou disciplínu, 

jejímž předmětem je jazyk sám o sobě. 

Bezesporu největší postavou na poli lingvistiky, která ovlivnila změnu vnímání 

jazyka byl Ferdinand de Saussure a sním spojený Strukturalismus, jenž revolučním 

způsobem přehodnotil všechny poznatky k nimž jazykověda do té doby došla. Většina 

pozdějších a i současných lingvistických směrů respektuje jeho hlavní zásady. Na jazyk je 
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nahlíženo jako na systém, jehož jednotlivé části nelze zkoumat odděleně od funkcí, 

které v systému zastávají. 

Dalším velmi důležitým obdobím pro jazykovědu jsou padesátá léta 20 st., kdy 

dochází ke sbližování vědních oborů a na jazyk i jeho užívání již nenahlížejí jednotlivé 

disciplíny odděleně, dochází ke vzniku psycholingvistiky, tedy disciplíny na pomezí 

psychologie, lingvistiky a teorie informace. 

Zásadním přínosem na poli psycholingvistiky byla generativní teorie N. 

Chomského, který přikládal zásadní důležitost vrozeným předpokladům užívání jazyka. 

Jazyk chápal jako mentální jev. 

Jeho teorie se zakládala na tom, že člověk má vrozené předpoklady užívání jazyka, 

tzn. že studium jazykové struktury je prostředkem k poznávání vrozeného mechanismu. 

Chomsky vyslovil názor, že prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, mu nemůže poskytnout 

veškeré základy gramatiky jeho mateřského jazyka. Jinými slovy, podle Chomského se 

děti nemohou řeč naučit jen pouhým poslechem řeči mluvené. Tzv. univerzální gramatika, 

jak Chomsky tento vrozený mechanismus nazývá, je dle jeho názoru podkladem 

schopnosti dítěte naučit se jakémukoli jazyku. 

K další změně dochází pak koncem šedesátých let, kdy se předmětem kritiky stává 

naopak Chomského generativní model. Kritikové upozorňovali na to, že se v generativní 

teorii nepřihlíží k základní, tj. komunikativní funkci jazyka. Dochází k tzv. „komunikačně-

pragmatickému obratu" tj. centrální zájem jazykovědy se přesouvá ze syntaktických a 

sémantických vlastností jazykového systému na funkci jazyka v komplexní struktuře 

komunikace. Tyto komplexní souvislosti předchozí etapy lingvistiky (tj. Chomského a de 
Saussura) téměř nebraly v úvahu. Vznikají nové disciplíny jako jsou textová lingvistika, 

teorie mluvních aktů či pragmalingvistika, která stojí na pomezí psycholingvistiky a 

sociolingvistiky, tzn., že kromě mluvčího a posluchače a vedle okolností doprovázejících 

komunikační proces zkoumá i otázky vlivu jazyka sdělovacích prostředků či propagandy. 

Od začátku sedmdesátých let se začal prosazovat i tzv. kognitivní směr, který zkoumá 

příjem informací, jejich analýzu či interpretaci a kódování. 

Je nutné říci, že všechny tyto discipliny spolu vzájemně souvisí a nelze je od sebe 

úplně izolovat. Došlo tedy ke konstatování, že omezení na mikrolingvistické zkoumání 

jazykového systému nestačí, že musí nutně nastoupit orientace makrolingvistická. 
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1.2 Co to je jazyk 

Není jednoduché dát přesnou definici toho, co to jazyk je a jak již bylo výše 

uvedeno, představitelé různých lingvistických škol jej chápou různě a proto existuje značné 

množství definic jazyka. V prvé řadě je nutné rozlišit jeho tři složky , které jsou na sobě 

pochopitelně závislé.' 

• řeč (langage, Sprache) je obecně lidská schopnost dorozumívat se pomocí 

jazyka. Jsou tím myšleny ty mechanismy v našem mozku, které nám 

dovolují komunikovat jazykem, mluvou a písmem. 

• jazyk {langue, Sprache) v užším slova smyslu je systém znaků a pravidel, 

kterými se mluvčí řídí při sdělování informací. 

• promluva {parole, Rede) je konkrétní sdělení vytvořené na základě 

respektování systému jazyka. 

Černý ve svém díle Dějiny lingvistiky uvádí jednu s definic jazyka:2 

„Jazyk je univerzální dorozumívací prostředek celospolečenské 

povahy, nástroj myšlení a prostředek sloužící k ukládání lidských zkušeností 

a k rozvíjení národních kulturních tradic. Má systémový a znakový 

charakter." 

1 ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 1996, s. 17. ISBN 80-85885-96-4 

2 ČERNÝ J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 1996, s.19. ISBN 80-85885-96-4 
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Následující definicí lze nalézt v Pedagogickém slovníku:3 

„Jazyk je konvenční systém znaků používaný pro účely sociální 

komunikace. Má psychologickou a sociální dimenzi. Je osvojován učením, 

podle některých teorií i na základě vrozených předpokladů." 

Z těchto definic jasně vyplývají funkce jazyka. Základní funkcí jazyka je bezesporu 

jeho funkce dorozumívací či komunikativní. Slouží k ukládání lidských i 

celospolečenských zkušeností (funkce společenská) a tím pádem pak slouží i k jejich 

předávání (funkce uchovávací). Pomocí jazyka ukládá lidstvo své zkušenosti ať už 

v mluvené či psané podobě a pak je předává dalším generacím a tím se podílí na neustálém 

pokroku. Umožňuje nám poznání (funkce poznávací). Je součástí kultuiy daného národa, 

např. jeho centrální postavení na poli literatury, má významnou úlohu při vytváření tradic 

národa a lidstva. 

Je tedy nutné si uvědomit nesmírnou důležitost jazyka. Prostřednictvím jazyka 

máme nejenom možnost komunikovat, ale jazyk slouží jako prostředek k ukládání 

celospolečenských a vůbec lidských zkušeností a k jejich předávání dalším generacím. To 

je i funkce, se kterou se právě nejvíce setkáváme ve škole a při výuce cizího jazyka 

v největší míře. Jazyk patří mezi nejmocnější nástroje, jimiž je možno ovlivňovat druhé 

lidi. 

1-3 Komunikace 

Jak již bylo uvedeno, k základní funkci jazyka patří jeho úloha jako prostředníka 

komunikace, která i úzce souvisí s funkcí společenskou. Lidé spolu komunikují, tj. sdělují 

si určité informace, které jim usnadňují orientaci v životním prostředí a vzájemné 

interakce. Fungování společnosti a sociálních vztahů vůbec komunikaci předpokládá a je to 

právě mluvená či psaná řeč, resp. pak již její národní forma (jazyk), která nám toto umožní. 

V následném grafickém znázornění můžeme vidět základní komunikační model, tj. popis 

3 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1998. 

ISBN 80-7178-252-1 
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komunikačního procesu. Komunikace ve smyslu sociálním, je odvozována zlat. 

„communicare", tím je rozuměno „communem reddere" - činiti společným, tj. vzájemné, 

společné sdělování. 

Základní komunikační model:4 

kanál kanál 

produktor • sdělení recipient 

kódování dekódování 

kód 

Produktor vysílá směrem k recipientovi řečový signál (sdělení), které produktor 

převede do prostředků přirozeného jazyka (zakóduje ho do verbálního kódu), ten pak 

prochází komunikačním kanálem a recipient toto sdělení opět dekóduje. To, co lze takto 

j ednoduše popsat j ednou větou j e však nesmírně s ložitý mechanismus . Jazyk nenf něco 

individuálního, u každého jedince naprosto odlišného. Už jen to, že spojuje mluvčího 
s adresátem, je aktivitou nadindividuální a nadosobní, přesahující daného jedince. 

Z n a m e n á to totiž, že jazyk musí mít pro obě zúčastněné strany něco společného. V této 

souvislosti se jazyk někdy srovnává s šachovou hrou. Tzn. máme šachovnici, figury a 

hráče, ale pokud chceme hrát musíme také znát pravidla šachové hry, tj. její vnitřní systém. 

Nelze jen postavit figury, kam chceme, oba hráči musí respektovat pravidla této hry. Při 

učení mateřskému jazyku si tuto situaci ani neuvědomujeme, ovšem při osvojování jazyka 

cizího, dokud nepochopíme vnitřní systém tohoto jazyka, je pro nás jen shlukem psaných 

či mluvených slov. 

I když však tento systém pochopíme (tj. jeho gramatiku, znalosti o spojitelnosti 

slov, fonetické a fonologické údaje), nemáme ještě vyhráno. Na komunikaci se podílejí 

další dílčí procesy a dá se říci že dokonalé porozumění je spíše mimořádným případem 

4 NEBESKÁ, L Úvod do psycholtngvisUky. Jinočany : Nakladatelství a vydavatelství H&H, 1992. s. 9 ISBN 80-85467-75-5 
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v mezilidské komunikaci. Těmi dílčími procesy jsou např. schopnosti, či komunikační 

dovednosti, pak i společné zkušenosti komunikantů či kontext, dále pak je nutné vnímat i 

prostředky neverbální komunikace (např. mimika, gestika) a samozřejmě pak i znalosti. 
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2. Jazyk a myšlení 

2.1 Vztah mezi jazykem a myšlením 

Následně se nám otevírá otázka jak vlastně jazyk funguje. Na tuto otázku hledá 

jazykověda odpověď dodnes. S jistotou víme, že člověk nějaký text přijímá a nějaký 

vysílá. To co se mezi příjmem a vysíláním odehrává v jazykovém systému nevidíme. Jazyk 

je úzce spojen smyšlením, je vlastně nástrojem myšlení, které je zprostředkováno 

mozkovou činností. Kdy je tedy nutné smyslové poznání a díky jazyku se myšlení zobecní 

a je možné jej předat dál. Vždyť vezmeme-li slovo zbavené významu, pak je jen prázdným 

zvukem. Nutno říci, že význam slov tak jako celý jazyk, se vyvíjí spolu s celým národem 

či společností. 

Názorným příkladem toho nakolik jazyk souvisí s daným národem a územím 

můžeme vidět při studiu primitivních jazyků. „Např. beduíni mají celou řadu výrazů pro 

písek a Eskymáci zase pro sníh".5 

Nejde jen o pouhou souvislost mezi jazykem a myšlením, nýbrž o „trojmístnou 

relaci" mezi objektivní realitou, myšlením (poznáváním) a jazykem, kdy rozhodující úlohu 

hraje vzájemné působení myslícího či mluvícího subjektu a objektivní reality. Myšlení je 

vázáno na jazyk a jazyk a myšlení jsou projevy skutečného života a jsou spjaty se 

společností a se společenskou prací a to nás opět vrací k jeho funkci společenské. Nejde 

ani tak o vztah jazyka ke společnosti ale spíš o jazyk jakožto součást společenského života. 

Je s ní spojen prostřednictvím komunikace. 

2.2 Vývoj řeči u dítěte 

S problematikou toho jak dochází k osvojení cizího jazyka neoddělitelně souvisí 

otázka jak vůbec dojde k osvojení jazyka mateřského. Osvojení si mateřského jazyka u dětí 

je nesmírně složitý proces, který dodnes nebyl zcela objasněn. O vývoji dětské řeči bylo 

nashromážděno velké množství materiálu, ale zobecňování výsledků naráží na potíže 

5 ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc : Nakladatelství Votobia,1996, s. 21. ISDN 80-85885-96-4 
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spojené s vysokým počtem proměnných: tj. osobnostní charakteristikou dítěte, taktéž 

s osobností rodičů a dalších lidí, s nimiž dítě komunikuje. Svou roli hraje i typ 

osvojovaného jazyka. Úkolem ani záměrem této práce není výzkum v této oblasti, proto 

tuto tématiku jen ve stručnosti nastíníme. 

2.3 Základní teoretické koncepce osvojování řeči 

Dětská řeč a postupné osvojování jazyka dítětem patří k velmi zajímavým 

vědeckým tématům a stále a znovu přitahuje pozornost badatelů. V historickém kontextu a 

velmi zjednodušeně, můžeme říci, že vědci zabývající se touto oblastí se dělili do dvou 

skupin. Ti první zastávali názor, že si dítě osvojuje jazyk výhradně učením. Druhá skupina 

zastávala názor, že u každého jedince existuje vrozený mechanismus, který umožní naučit 

se jakoukoliv řeč (tj. již výše zmíněná Chomského teorie generativní gramatiky). První 

teorii lze již dnes považovat za uzavřenou kapitolu, narozdíl od teorie druhé. Dle této teorie 

si je dítě instiktivně vědomo toho, že jazyk je řízen určitými pravidly a právě tato vrozená 

znalost o jazyce umožňuje, že dítě dokáže nejen rozumět větám, které nikdy neslyšelo, ale 

také věty, které nikdy neslyšelo samo tvořit. Podle Chomského se dítě ve věku od dvou do 

šesti let učí v průměru jedno slovo za hodinu a stačí mu, aby je slyšelo jen jednou a to i ve 

značně nejasném kontextu. Tím Chomsky vysvětluje svoji teorii generativní gramatiky. 

Pro shrnutí je tedy nutno říci, že na vývoji dětské řeči se podílí více faktorů. Je to 

v prvé řadě věk a pak stimulace prostředím. Verbální vývoj dítěte je nedílnou součástí jeho 

vývoje kognitivního a sociálního a na základě výzkumů se na osvojování jazyka podílejí i 

vrozené mentální předpoklady dítěte. 

Z. Helus6 poukazuje v této souvislosti na koncepci dvou jazykových kódů 

vypracovanou B. Bernsteinem. Rodiče a ostatní členové rodiny stimulují řečovou aktivitu 

dítěte svým zájmem a pozorností, když reagují s radostí na jeho řečové projevy. U dítěte se 

tak vytváří rozvinutý (elaborovaný) kód. V případě, že je však zájem o řeč dítěte malý 

rozvine se u dítěte jen omezený (restringovaný) jazykový kód. Jeden s těchto kódů se u 

6 JELÍNEK, S. K některým otázkám bilingvismu II. Cizí jazyky. 2005/2006, roč. 49, č. 1, s. 8-11, s. 9 
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malého dítěte upevňuje a pak dítě v jeho dalším životě ovlivňuje. To platí jak u 
n 

monolingvních, tak i bilingvních jedinců. 

2.4 Fáze vývoje dětské řeči 
r r 8 Vývoj osvojování si jazyka probíhá v určitých fázích: 

• prvními hlasovými projevy dítěte jsou pláč a křik 

• okolo šestého týdne začíná fáze broukání, či žvatlání. Je zajímavé, že jinak žvatlají 

děti německé, jinak francouzské a jinak české. Černý uvádí, že pozorováním tohoto 

jevu došlo k milné interpretaci, že se dítě rodí s vrozenými předpoklady k 

mateřskému jazyku, což bylo později vyvráceno. 

• Okolo desátého měsíce začíná dítě vyslovovat první slova, povětšinou máma či 

slova začínající tímto písmenem, tj. slova, která jsou s matkou spojena. 

• V jednom roce je většinou schopno vyjadřovat jednoslovné věty, víceslovné až 

okolo druhého roku. 

• V období okolo druhého roku se stává myslícím člověkem a je schopno ovládat 

přibližně 300 slov. Rozmezí druhého a třetího roku je považováno za řečově 

bouřlivé období. 

• V období mezi druhým a pátým rokem je dítě schopné zvládat základy slovních 

tvarů a větné skladby. V tomto období dochází k zařazení dítěte do společenského 

života a začíná si uvědomovat samo sebe. Jde o proces velmi složitý. 

• V dalších letech se už jazyk dítěte vyvíjí v podstatě jen co do kvality 

7 více k tématu bilingvismus v kapitole 3 

8 Černý, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc : Nakladatelství Votobia,1996, s. 26. ISBN 80-85885-96-4 
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Tabulka č. 1: Vývoj průměrné slovní zásoby u dítěte podle Příhody (1963)9 

Věk Počet slov 

1 3 

1,5 22 

2 272 

2,5 446 

3 896 

4 1540 

5 2072 

6 2562 

2.5 Vztah mezi osvojováním si mateřského a cizího jazyka 

Nesnáze, se kterými se malé dítě potýká při zvládání mateřského jazyka se pak 
v určité míře objevují i při osvojování jazyka cizího. Znalost mateřského jazyka mu to na 

jednu stranu usnadní, ale na druhou dochází pak i k ovlivnění jazyka cizího tím 

mateřským. Současná psycholingvistika došla k závěru, že většina z neomezeného počtu 

zvuků, k nimž má jedinec vrozené předpoklady je pak v průběhu selekce vlivem vlastního 

jazyka potlačena. Což se potom neděje jen na poli zvukovém, ale i v ostatních rovinách a 

dochází ktzv. interferenci, tj. nežádoucímu vlivu mateřského jazyka na jazyk cizí. Kdy 

dítě či dospělý jedinec tzv. „přetahuje" svoje návyky z mateřského jazyka do jazyka 

cizího.Tento jev se dá vysvětlit tím, že mateřský jazyk jako systém vyjadřovacích 

prostředků je po řadu let součástí jeho denního užívání a je pevně zafixován ve vědomí 

člověka. L.V. Ščerba to vyjádřil výrokem, že mateřštinu lez sice vyhnat z procesu výuky, 

nikoliv však z hlav žáků.10 Tato mezijazyková interference se pak projevuje ve všech 

9 VYBÍRAL, Z. Základy lidské komunikace. Praha: Portál, 2000,8. 94 ISBN80-7178-291-2 

10 HENDR1CH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 1998. 1. vyd. s. 45 
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jazykových rovinách. Můžou se pak přenášet výslovnostní návyky z mateřštiny do oblasti 

cizího jazyka. V oblasti gramatických jevů se často v případě němčiny setkáváme u 

českých rodilých mluvčí s problémem slovosledu německé vedlejší věty nebo existenci 

jednoho záporu. Dalším jevem může být i přenos např. syntaktické valence, (er interessiert 

sich um namísto fur). 

Psycholingvistika se neustále snaží objasňovat zákonitosti procesu učení. Výsledky 

těchto výzkumů se pak odráží i v praxi. Výsledky výzkumů vedou v současné době 

především k tomu, dokonale zvládnout a zautomatizovat nejfrekventovanější jevy slovníku 

a gramatiky. Člověk by si neměl jednotlivá slova osvojovat izolovaně, nýbrž vždy 

v kontextu. Nememorovat gramatická pravidla. Nej důležitější je pak procvičení v praxi. 

Tím se vracíme tedy zpět ke komunikativní funkci jazyka a ke komunikaci, která je 

hlavním cílem při cizojazyčném vyučování. Výuka má v prvé řadě směřovat k tomu, aby si 

žák osvojil cizí jazyk jako nástroj dorozumění, aby se naučil v tomto jazyce mluvené řeči, 

číst s porozuměním, mluvit a písemně se vyjadřovat. Pokud se zdaří dokonalé zvládnutí 

cizího jazyka můžeme říci, že dojde u daného jedince k bilingvismu.11 

2.6 Mateřský jazyk 

Dříve než přikročíme k tématice bilingvismu je nutné se zamyslet nad tím, jak lze 

vůbec definovat mateřský jazyk. Mnoho bilingvních jedinců má totiž problém s definicí 

mateřského jazyka. Existují čtyři kritéria definice mateřského jazyka (Skutnabb-Kangas 

1984. s. 12-15):12 

• Kritérium původu: 

a) Mateřský jazyk je ten, kterým mluví matka jedince, popřípadě osoba, která se 

na jeho výchově podílí 

b) Mateřský jazyk je ten, který se jedince naučil jako první. 

• Kritérium kompetence: 

Mateřský jazyk je ten, který mluvčí umí nejlépe. 

11 Více k tomuto tématu v kapitole 3.1 Co to je bilingvismus 

12 DOSKOČILOVÁ, K. Kolik řečí umíS. ČeStina doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2/3, s. 238-234 
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• Kritérium používání: 

Mateřský jazyk je ten, který jedinec nejvíce používá 

• Kritérium identifikace: 

Mateřský jazyk je ten, se kterým se jedinec sám identifikuje nebo ten, který je mu 

připisován rodilými mluvčími daného jazyka. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že definice mateřského jazyka je poměrně široká a 

v žádném případě, přestože nás k tomu názvosloví svádí, nelze říci, že mateřský jazyk je 

roven jazyku matky. 

20 



3. Bilingvismus 

Problematika bilingvismu je poměrně složitá a už samotné definováni toho co to je 

bilingvismus, či koho můžeme označit za bilingvního jedince je komplikované. I když se o 

bilingvismu poměrně běžně hovoří, přetrvávají o něm nepřesné představy. Synonymním 

výrazem pro bilingvismus je dvojjazyčnost. Oba tyto termíny jsou rovnocenně používané a 

i v této práci se setkáme s oběma termíny. 

3.1 Co to je bilingvismus 

Pojem bilingvismus pochází z latinského lingua, což znamená jazyk a předpona bi 

značí dvě, dva, dvou. Velmi široce se dá říci, že je to schopnost jedince mluvit dvěma 

jazyky. 13 V následujících kapitolách se pokusíme tuto širokou definici blíže specifikovat. 

Česká republika je v současné době v zásadě společností monolingvní, ale žije v ní 

i řada jedinců bilingvních, dříve byl ale např. česko-německý bilingvismus 

celospolečenským jevem. Dalším zajímavým úkazem vnáší historii byl i česko-slovenský 

bilingvismus, tedy bilingvismus kolektivní.14 

Mezi nejčastěji uváděné příčiny bilingvismu jsou řazeny: 

• Stěhování lidí 

• Smíšená manželství 

• Nacionalismus a politický federalismus 

• Vzdělávání a kultura 

• Industrializace, urbanizace, náboženství 

13 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 1998. s. 30 ISBN 80-7178-252-1 

14 Více k tomuto tématu v kapitole 4.1 
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Jak již bylo uvedeno existuje mnoho definic bilingvismu a spíše by se dalo mluvit o 

bilingvismech, či jeho varietách. Řada odborníků, kteří se touto problematikou zabývá, na 

ni pohlíží z různých úhlů pohledu. Největší rozdíly v pojetí bilingvismu spočívají v tom, 

zda bilingvismus znamená dokonalé zvládnutí obou jazyků či je možné za bilingvního 

považovat jedince, jehož jeden z jazyků je osvojen na nižší úrovni. Jak uvádí Černý15, „v 

psycholingvistice se většinou považuje za bilingvní pouze osoba, která zvládla dva jazyky 

v plné šíři a může je používat stejně dokonale, tj. na úrovni mateřského jazyka." 

V prvé řadě je tedy nutné uvést rozdělení již samotných definic podle čtyř kritérií. 

Autorem je finský jazykovědec T. Skutnabb- Kangas.16 

• Kritérium původu: 

„Jedinec se učí oběma jazykům od začátku v rodině od rodilých mluvčích" (M. 

Swain) 

• Kritérium kompetence: 

„Ovládání d v o u j a z y k ů jako jazyků rodných." (Bloomfíeld) 
„Aktivní, kompletně vyrovnané ovládání dvou nebo více jazyků." (M.Braun) 

„Kompletní ovládání dvou rozdílných jazyků, bez vzájemné interference 

jazykových procesů." (J.P.Oestreicher) 

,Alespoň nějaké znalosti a částečné ovládání gramatické struktury druhého 

jazyka." (R. Hall) 

„Mluvčí rozumí c i z í m u jazkyku ale není schopen jím mluvit" (J. Pohl) 

• Kritérium používání: 

,3ilingvismus je střídavé užívání dvou nebo více jazyků jedním mluvčím" (W.F. 
Mackey) 

• Kritérium identifikace: 

15 ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Nakladatelství Votobia, 1996, s.397. ISBN 80-85885.96-4 

16 DOSKOČILOVÁ, K. Kolik řečí umlS. Čeltlna doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2/3, s. 238-234 
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„Mluvčí se identifikuje s oběma jazyky, jazykovými komunitami a jejich kulturou" 

(B. Malberg) 

„Mluvčí musí být při používání druhého jazyka akceptován rodilými uživateli 

tohoto jazyka" (B Malberg) 

Z výše uvedeného je tedy patrno, že termín bilingvismus může být na jednu stranu 

velmi úzce definován a zahrnuje pak jen velmi malou skupinu lidí a na druhé straně do 

termínu bilingvní jedinec lze zahrnout kohokoliv, kdo nějakým cizím jazykem mluví. 

Abychom vnesli trochu světla do této problematiky, uvedeme v následující kapitole typy 

bilingvismu dle Hudákové17. Názvy nejsou v mnoha případech ujednocené a některé se i 

překrývají. 

17 DOSKOČILOVÁ, K. Kolik řeči um«. ČeStina doma a ve světé, 2002, roč. 10, č. 2/3, s. 238-234 
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4. Typy bilingvismu 

4.1 Bilingvismus kolektivní a individuální 

Bilingvismus kolektivní: (též skupinový) Situace, kdy většina členů společnosti 

jeu bilingvní. Vyskytuje se v zemích, které mají více oficiálních jazyků. O kolektivním 

bilingvismu hovoříme také v souvislosti s menšinovými komunitami, jejichž jazyk není 

oficiálně uznáván a jejichž členové jsou nuceni naučit se jazyk většiny. Vztahy mezi 

jazyky mohou být rovnoprávné nebo některý může být hlavní a druhý vedlejší. 18 Zde tedy 

vymezujeme bilingvismus ve vztahu ke společnosti. Protože kolektivní bilingvismus je 

zpravidla výsledkem přirozeného kontaktu s nositeli druhého jazyka, je tedy současně 

bilingvismem přirozeným. Tento typ bilingvismu existuje v mnoha zemích např. v Kanadě, 
ve Švýcarsku, v Belgii či v Mexiku. 

Skupinový bilingvismus je běžným jevem v mnoha jazykových společenstvích, 

například v rovníkové Africe, kde je spíše pravidlem než výjimkou. V Evropě je to 

například Švýcarsko, Holandsko nebo Belgie. Mezi tento druh patří i výše zmiňovaná 

situace česko-slovenského bilingvismu. 
Bilingvismus individuální: Bilingvní jsou pouze jednotlivci. 

4.2 Bilingvismus s dominancí jednoho z jazyků a bilingvismus 

vyvážený 
Bilingvismus s dominancí jednoho z jazyků: (též subordinativní) Nedochází 

k vyrovnané znalosti obou jazyků. Osvojení obou jazyků nemusí probíhat na všech 

úrovních (porozumění mluvené řeči, produkce mluvené řeči, čtení a psaní). 
Bilingvismus vyvážený: (též koordinativní) Mluvčí ovládá oba jazyky na stejné 

nebo alespoň podobné úrovni. Jedná se tedy o bilingvismus přirozený, neboť se to týká 

18 Vice k tomuto terminu v kapitole 4.2 
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jazykové situace dětí ze smíšených manželství, kdy oba rodiče jsou rodilí mluvčí svého 

jazyka a dítě je vystaveno oběma jazykům relativně stejnou měrou. 

Často se uvádí, že při koordinativním bilingvismu bývá obtížné překládat z jednoho 

jazyka do druhého, zatímco v případě druhém existují pro překládání příznivé podmínky. 

V odlišení těchto dvou druhů bilingvismu se již dostáváme na pole kognitivní 

psychologie a neuropsychologie a sice Jakým způsobem dva jazyky koexistují ve vědomí 

jedince, zda jsou na sobě zcela nezávislé nebo zda elementy jednoho jazyka jsou spjaty 

s odpovídajícími prvky jazyka druhého."u 

Zajímavá je v této souvislosti myšlenka W. Penfielda20, který danou problematiku 

uvádí do souvislosti s věkem jedince: „Slyšelo-li dítě druhý jazyk ve věku do šesti let, 

vytváří si v dominantní hemisféře uspořádání pro každý jazyk a vyvíjí podivuhodnou 

podvědomou přepínací techniku, která v určité době spouští vždy jen jeden jazyk. 

Vypínání a zapínání pro jednotlivé jazyky se děje tak, jako kdyby mozek byl televizní 

přijímač a jednotlivé jazyky byly dosažitelné na různých kanálech." 

Jako názorný příklad překrývání termínu uveďmě, že v tomto případě lze tedy 

mluvit o bilingvismu individuálním, přirozeném, simultánním a koordinativním. 

4.3 Bilingvismus simultánní a sekvenční 

Bilingvismus simultánní: Jedinec se oba jazyky učí současně. Jedná se tedy 

většinou o situaci bilingvní výchovy v rodině, od nejranějšího dětství, kdy každý z rodičů 
je rodilým mluvčím jiného jazyka. V současné době se v naší republice nejedná jen o 
česko-anglickou, česko-slovenskou, či česko-nčmeckou výchovu, ale stále častějším jevem 

jsou manželství česko-ukrajinská, polsko-česká, či česko-vietnamská. 

Bilingvismus sekvenční: (též sukcesivní) Jedinec se učí druhý jazyk až ve chvíli, 

kdy první jazyk už ovládá. Z dřívější doby je známou „tzv. guvernantská 

(hofmistrovská)"21 metoda: kdy s dítětem rodiče komunikují v jednom jazyce a v druhém 

pak vychovatel nebo vychovatelka. 

19 JELÍNEK, S. K některým otázkám bilingvismu II. Cizí jazyky. 2005/2006, roč. 49, í . 1, s. 8-11 

20 JELÍNEK, S. K některým otázkám bilingvismu II. Cizt jazyky. 2005/2006, roč. 49, í . 1, s. 8-11 

21 JELÍNEK, S. K některým otázkám bilingvismu I. Cizí Jazyky. 200S/2006. roč. 48. C. 5. s. 153-155 
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4.4 Bilingvismus přirozený a umělý 

Bilingvismus přirozený: Mluvčí se učí oba jazyky v přirozené komunikaci, bez 

formálního vyučování. Tedy již výše zmiňovaná situace ve smíšených manželstvích. 

Bilingvismus umělý (školní): Výsledek formálního vyučování ve škole.22 

V závěru je nutné připomenout, že někdy bývá bilingvismus zaměňován s diglosií. 

Zde se ovšem jedná o sociolingvistický termín. Jde o situaci v níž v zásadě všichni mluvčí 

téhož jazykového společenství užívají dvě varianty jazyka, případně dva různé jazyky, 

obvykle úzce příbuzné. Jedna forma bývá sociálně hodnocena jako vyšší a ta se nepoužívá 

v běžné komunikaci, druhá (nižší forma) je pak mateřským jazykem mluvčích. Tu vyšší 

formu si mluvčí osvojují teprve ve škole a používá se především v psaných projevech a v 

mluvené formální komunikaci. Ta druhá forma pak v komunikaci běžné. Jako příklad lze 

uvést situaci v německy mluvící části Švýcarska, kde vyšší formou je spisovná němčina a 

nižší je pak švýcarská němčina (Schwyzertuútsch). 

22 Školní bilingvismus je podrobněji rozpracován v kapitole 4. Bilingvní vzdělávání 
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5. Fáze vývoje řeči u bilingvních jedinců 

Vývoj řeči monolingvnich a bilingvních dětí má mnoho společného. Bilingvní 

výchova ovšem od dítěte vyžaduje diferenciaci dvou jazykových systémů. Nejde jen o 

osvojení si jazyka, ale též o rozvíjení vztahu ke dvěma sociokulturním oblastem. 

S. Jelínek23 uvádí třífázový model vývoje řeči v raném věku u bilingvních dětí: 

• V I . fázi, tj. ve věku přibližně dvou let užívá dítě slova obou jazyků, často 

zkomolená. Neuvědomuje si nesourodost a někdy je tvarově směšuje. 

• V 2. fázi se obohacuje slovní zásoba a dochází již k diferenciaci slov jednotlivých 

jazyků. 

• Ve 3. fázi jde již o diferencované užívání jak syntaktických tak lexikálních jevů 

jazyka. 

Z toho vyplývá, že tyto dva sémantické systémy dítě nechápe během raného 

bilingvního vývoje odděleně, k tomuto osamostatnění dospívá až postupně. A stejně tak, 

jak již bylo uvedeno v kapitole 2.4 i zde jsou jednotlivé fáze osvojování ovlivněny řadou 

faktorů, ať už individuálních zvláštností dětí, jejich motivací, sociokulturní 

charakteristikou rodiny či jejího okolí a i na intenzitě kontaktu s oběma jazyky. Názory 

odborníků se shodují v tom, že je velmi důležitá pevná a jednoznačná vazba každého 

jazyka na určitou osobu. Jakékoliv zpochybnění pak dítě pociťuje jako porušení řádu. 

23 JELÍNEK. S. K některým otázkám bilingvismu II. Cizí jazyky. 2005/2006, roí. 49, č. 1, s. 8-11 
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6. Vliv bilingvismu na psychiku dítěte 

Vliv bilingvismu na psychiku dítěte je opět jednou z nevyjasněných otázek. Dříve 

převládal názor, že bilingvismus negativně ovlivňuje intelektuální vývoj dítěte. Někteří 

psychologové upozorňovali, že může dojít ke smíšení obou jazyků a zpomalení osvojování 

jazyka. Objevili se i radikální názory, že bilingvismus omezuje kapacitu mozku, limituje 

tak schopnosti nabývání jiných znalostí, má tak nepříznivý vliv na inteligenci a myšlení 

dítěte. Též se objevily názory, že bilingvismus bývá příčinou koktavosti, či dokonce může 

být příčinou rozštěpení osobnosti dítěte ve vztahu ke dvěma kulturám. Nebo též, že 

dvojjazyčnosti může dosáhnout jen jazykově vysoce nadaná elita a pro průměrné dítě se 

tedy bilingvismus pokládá za škodlivý. Tyto názory jsou však již překonány, pozdější 

studie tyto názory jednoznačně vyvrátily a naopak vyzdvihly výhody, které bilingvismus 

přináší. Mimo jiné, že tito jedinci mohou komunikovat se širším okruhem lidí a poznat lépe 

jejich kulturu, že tyto zkušenosti vedou k větší toleranci vůči rozdílným způsobům 

myšlení. K Doskočilová24 uvádí následující příklady: 

• Větší vědomí arbitrárnosti jazyka 

• Rychlejší oddělení významu od formy 

• Větší schopnost kreativního myšlení 

• Větší kognitivní a jazyková variabilita 

• Větší schopnost při tvoření představ 

VětSi uvědomění si arbitrárnosti jazyka je již podle souěasných výzkumů n 

bilingvních jedinců nepopiratelné. Jejich myšleni bývá kreativněji a pružnější . j f t záhy s, 

uvědomí, že * samá věc může být v r ů z n ý c h jazycích vyjádřena různě, dochází k většímu 

zaměření se na význam slov i jejich zvukovou stránku. 

24 DOSKOČILOVÁ, K. Kolik řeči umíS. Čeština doma a ve světě. 2002, roč. 10, ě. 2/3, s. 238-234 
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Jako nejvíce tvořivý rys je hodnocen tzv. přepínání mezi dvěma jazyky tzv. „code 

switching". Tím je označováno „alternativní užívání dvou jazyků během jednoho 
25 

mluveného projevu či jedné ucelené konverzace." 

Není tedy snadné zhodnotit vliv bilingvismu na psychiku dítěte. Ukazuje se, že 

jakékoliv působení, ať už kladné či záporné, je závislé, a to výrazně, na situaci, ve které 

dítě žije26, v případě že mluvíme o bilingvismu přirozeném. O bilingvismu umělém, tedy o 

bilingválním vzdělávání pojednává následující kapitola. 

25 HOUSAROVÁ, B. Bilingvismus II. část: Specifika bilingvnl řeči. Diagnostika a terapie poruch komunikace. 2002, roí. 5. č. 3 s. 20-24 

2(5 DOSKOČILOVÁ, K. Kolik řeči umiS. Čeština doma a ve světé. 2002, roí. 10, č. 2/3, s. 238-234 
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7. Bilingvní vzdělávání 

Dle Průchy27 se „bilingvní výukou rozumí veškerý výukový systém, ve kterém se 

v různých chvílích a během různé doby a v rozdílných situacích simultánně a nepřetržitě 

po sobě vyučuje či zadávají instrukce minimálně ve dvou jazycích, přičemž jeden z nich je 

prvním jazykem studenta. Cílem této výuky je, aby si žáci vytvořili komunikační 

kompetenci v jiném jazyce, než je jejich mateřský." 

Podstatou je tedy „ponoření se" do přirozené atmosféry druhého jazyka. Žáci si pak 

tento jazyk osvojují jednak ve vyučovacích hodinách, které jsou tomuto jazyku věnovány, 

jednak se prostřednictvím tohoto jazyka učí také jiným vyučovacím předmětům. Důležitý 

je pak odstupňovaný způsob výuky. Bilingvismus zde tedy není prostředkem nýbrž cílem. 

Existuje celá řada způsobů bilingvního vzdělávání (bilingvní vzdělávání a výchova 

v rámci rodiny, předškolní bilingvní výchova, bilingvní vzdělávání v cizojazyčných 

školách, bilingvní vzdělávání n e s l y š í c í c h jako jazykové menšiny, či bilingvní vzdělávání 

etnických či kulturních jazykových menšin na území cizího státu. V následujících 

kapitolách se zaměříme na gymnaziální bilingvní vzdělávání v České republice. 

7.1 Historie bilingvního vzdělávání v České republice 

S prvními pokusy zavést bilingvní výuku v České republice jsme se mohli setkat 

jíž v šedesátých letech minulého století. V této době se však tato jazyková politika 

zaměřovala pouze na mateřské školy. Následná léta normalizace však i tyto pokusy 

zmařila. Pak následovala dlouhá doba útlumu a až s „pádem železné opony" došlo 

k opětovnému otevření tohoto tématu. 

V zájmu dosahování cizojazyčné vzdělanosti mládeže v České republice a v rámci 

zajišťování dobrých vztahů s evropskými státy dochází ihned v průběhu roku 1990 

k mezivládním jednáním, jejichž výsledkem je zřizování pětiletého studia s výukou 

vybraných předmětů v cizím jazyce ve třídách vybraných gymnázií. 

27 HAMERS, J.F.; BLANC, M. Bilingualilé el btlinguisme. Bnixelles : Piem: Mardaga, 1983. s. 301. ISBN 2-87009-190-7, volná citace-překlad 
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7.2 Legislativní zajištění bilingvního vzdělávání v České 
republice 

7.2.1 Legislativně právní rámec pro zahájení činnosti bilingvních 

tříd 

Zřízení těchto dvojjazyčných tříd, či bilingvních sekcí, se ovšem netýká jen 

Rakouska či Německé spolkové republiky, nýbrž i Francie, Velké Británie, Francouzského 

společenství Belgie, Itálie a Španělska. V současné době existuje šestnáct gymnázií, na 

kterých je možné navštěvovat tyto dvojjazyčné třídy.28 V roce 1996 došlo k uzákonění 

změny pětiletého studia na šestileté a to z důvodu příliš velké náročnosti prvního roku 

studia. Cizí jazyk se vyučoval ve dvacetihodinové dotaci a již v druhém roce studia museli 

být žáci schopni výuky odborných předmětů v cizím jazyce. Po r. 1996 se tato intenzivní 

příprava rozložila na roky dva. 

Bilingvní třídy jsou pak tedy zřizovány postupně od školního roku 1990/1991 na 

základě mezinárodních dohod a připojených protokolů stanovujících podíl smluvních stran 

na obsahovém, personálním a materiálním zajištění dvojjazyčné výuky. Tuto výuku řídí 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Ministerstvem školství příslušné 

země prostřednictvím jejího zástupce. 

7.2.2 Obsah výuky a maturitní zkouška 

Specifikem této spolupráce je forma a obsah této výuky. Je nutné v prvé řadě 

zdůraznit, že se nejedná jen o jazykovou výuku. Ve dvojjazyčných třídách se vyučuje 

podle učebních osnov a učebních plánů gymnázií upravených podle dohody 

s Ministerstvem školství příslušné země. Tato úprava spočívá v začlenění některých složek 

učebních plánů a učebních osnov zahraničních středních škol do učebních plánů a učebních 

osnov vydaných pro dvojjazyčné třídy gymnázií v České republice. To se pak samozřejmě 

promítá do celkové koncepce maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií, tedy 

do obsahu a organizace jednotlivých maturitních zkoušek konaných v českém jazyce a v 

28Příloha č. 1 
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příslušném cizím jazyce, jak byly dohodnuty se zástupci školských orgánů jednotlivých 

států. 

Změněné pojetí maturitních zkoušek vyžadovalo a nadále vyžaduje tyto zkoušky 

pokusně ověřovat. Proto bylo dne 6. března 1995 vydáno Rozhodnutí29 Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě 

základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách 

gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou 

Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, 

Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o.p.s.. 

Na základě výše uvedeného „Rozhodnutí" se maturitní zkoušky v těchto 

dvojjazyčných třídách konají podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, 

ovšem s určitými odlišnostmi platnými dle mezivládních dohod.30 Společným specifikem 

pro všechny tyto bilingvní sekce zůstává, že absolvent obdrží dvě vysvědčení: české a 

druhé platné pro danou partnerskou zemi.31 

29 Věstník Ministerstva Školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Rozhodnuti.Daben 1995, roí. 51, č. 4, s. 3-5 

30 specifikace maturitních zkoušek jsou uvedena u jednotlivých Skol v kapitolách 4.3.1 - 4..3.5 
31 Odlišnosti maturitních zkoušek platné pro všechny bilingvní sekce. Příloha i. 2 
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y 

8. Česko - německé bilingvní sekce 

V předchozí kapitole již bylo zmíněno, že vliv na zřizování bilingvních sekcí 

mělo v prvé řadě otevření hranic a snaha jazykově vybavit nastávající generace. V případě 

německého jazyka je ještě další důvod a sice snaha o vyrovnání se s minulostí, o 

napravení poněkud „pochroumaných" vztahů s našimi německými sousedy, snaha o 

vzájemné porozumění, sblížení a v neposlední řadě o odbourání předsudků. Je všeobecně 

známo, že nic se nepředá z generace na generaci lépe než právě předsudky. V současné 

době existují následující bilingvní třídy: 

Ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo: 

• Do r. 2005 existovalo Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, (v současnosti 

žádá na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky o 

obnovení tohoto typu studia) 

• Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská ul. 530/3, Liberec 

• Škola česko-německého setkávání při Německé škola v Praze, s.r.o. 

Schwarzenberská 1/700, Praha 5 

Ve spolupráci s Rakouskem: 

• Gymnázium Dr. Karla Polesného, Komenského nám. 4, Znojmo 

• Rakouská škola v Praze, Drtinová 3, Praha 5 

Každá z těchto škol má v souvislosti s partnerskou zemí svá specifika týkající se 

legislativně právního rámce pro zahájení a zajištění činnosti. Tato specifika budou proto 

zahrnuta do podrobného popisu jednotlivých škol. 
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8.1 Gymnázium Na Pražačce 

Poslední maturitní ročník této bilingvní sekce ukončil studium v roce 2005. 

Vzhledem k tomu však, že se jednalo se o první bilingvní sekci zřízenou ve spolupráci se 

Spolkovou republikou Německo a v současné době si opět zažádala na Ministerstvu 

školství mládeže a tělovýchovy o povolení ke znovuobnovení činnosti, bude 

v následujících podkapitolách stručně popsána její činnost. 

8.1.1 Legislativně právní rámec pro zajištění činnosti 

Tato sekce byla tedy zřízena od školního roku 1990/1991. Výuka byla realizována 

ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo na základě mezinárodních smluv 

uzavřených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na vládní úrovni. Dohoda mezi 

vládou ČR a vládou SRN o školské spolupráci a Dohoda mezi vládou ČR a SRN o vysílání 

německých učitelů na školy v ČR vytvořily právní rámec k realizaci specifických forem 

výuky německého jazyka. Vyučovalo se podle učebního plánu a učebních osnov 

upravených dle dohody se zástupci Stálé konference ministrů školství Spolkové republiky 

Německo. 

8.1.2 Podmínky přijetí 

Studenti museli složit přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a součástí 

byl i psychologický test, který zjišťoval zda jsou žáci schopni tohoto náročného studia. 

Součástí byl i test z německého jazyka, v rozsahu základních znalostí. 

8.1.3 Průběh a forma studia 

Od změny pětiletého studia na šestileté v roce 1996 probíhala v prvních dvou letech 

intenzívní výuka německého jazyka, v hodinové dotaci osm a devět hodin, převážně 

prostřednictvím rodilých mluvčích (dle smluvního ujednání zde vyučovalo 12 německých 

lektorů). Na škole studovali převážně jen čeští studenti. Rodilí mluvčí pocházeli z různých 

spolkových zemí a studenti tak měli možnost seznámit se s různými regionálními varietami 

němčiny. Způsob výuky byl projektově orientován. 

Velký důraz byl též kladen na oblast kultury a politiky. Dle informací vedoucího 

německé sekce, studenti ukončili v posledních letech studium s dobrým či velmi dobrým 

prospěchem a zhruba 30% studentů úspěšně složilo přijímací zkoušky na vysoké školy 
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v Německu (z větší části podpořené stipendii). Absolventi byli schopni užívat obou jazyků 

v rozdílných odborných oblastech. 

Absolventi získali jak českou tak německou maturitní zkoušku. Jejich další cesty 

vedly jak na české, tak i německé vysoké školy. 

8.2 Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci 

Dvojjazyčná sekce Gymnázia F.X. Šaldy v Liberci nabízí stejnou formu studia 

jako nabízelo Gymnázium na Pražačce. Studium bylo však zahájeno až o rok později, ve 

školním roce 1991/1992. 

8.2.1 Legislativně právní rámec pro zajištění činnosti 

Výuka je stejně tak jako v případě zrušené bilingvní sekce „Na Pražačce" 

realizována ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo, na základě mezinárodních 

smluv mezi ČR a SRN. Vyučuje se podle učebního plánu a učebních osnov upravených 

podle dohody se zástupci Stálé konference ministrů školství SRN, se zaměřením na učební 

plán spolkové země Bavorsko, ale zohledněny jsou též učební plány ostatních spolkových 

zemí. 

Ve školním roce 1991/1992 byly otevřeny první dvě třídy, tehdejšího ještě 

pětiletého studia. Současná šestiletá forma studia byla tak jako u ostatních bilingvních tříd, 

zřízena od školního roku 1996/1997 a je tedy rozdělena na první dva roky nižšího stupně 

gymnázia a další dva roky vyššího stupně gymnázia. Na konci druhého ročníku skládají 

studenti přijímací zkoušky pro přijetí na tento vyšší stupeň, který je otevřen i pro studenty 

mimo bilingvní sekci. 

8.2.2 Podmínky přijetí 

Podmínkou přijetí na nižší stupeň je test obecných studijních předpokladů, test 

z matematiky a z českého jazyka, prospěch z druhého pololetí šesté třídy a z prvního 

pololetí sedmé třídy a výstupní hodnocení ze základní školy. Znalost základů němčiny není 

podmínkou. Kritériem pro vyšší stupeň studia je písemná zkouška CERMAT, vysvědčení 

z první poloviny druhého ročníku šestiletého gymnázia nebo ze čtvrtého ročníku 

osmiletého gymnázia nebo z deváté třídy. Vzhledem k tomu, že studium navazuje na první 

dva roky výuky na nižším stupni šestiletého gymnázia, kdy byly vytvořeny předpoklady 
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pro to, aby od třetího ročníku mohla být zařazena výuka odborných předmětů v německém 

jazyce, musí uchazeči prokázat, že jejich znalosti němčiny jsou na požadované úrovni. 

Ve školním roce 2005/2006 zde studovalo 167 žáků převážně české státní 

příslušnosti. 

8.2.3 Průběh a forma studia 

Úspěšné absolvování jak české tak německé maturitní zkoušky předpokládá 

speciální formu výuky. V prvním a ve druhém ročníku je tedy vyučovacím jazykem čeština 

a studenti se učí podle osnov a učebních plánů šestiletého gymnázia, které jsou upraveny 

tak, aby mohla být zařazena intenzivní výuka němčiny jako cizího jazyka. V prvním 

ročníku mají žáci 10 hodin němčiny týdně a ve druhém 9 hodin. Tak jsou vytvořeny 

předpoklady pro to, aby od třetího ročníku mohla být zařazena výuka odborných předmětů 

v německém jazyce. Do učebního plánu32 je zařazen i druhý cizí jazyk angličtina a od 

pátého ročníku volitelné předměty. Žáci si podle svého zaměření mohou zvolit 

k předmětům vyučovaným v němčině semináře v češtině. 

Dle smluvního ujednání vyučují němčinu a odborné předměty, ve kterých je 

vyučovacím jazykem němčina učitelé z Německa. Učebnice pro předměty vyučované 

v němčině poskytuje německá strana a studentům jsou zapůjčovány. 

Doplněním výuky jsou týdenní výměnné pobyty studentů v německy mluvících 

zemích, např. na gymnáziu ve Wiesentheidu, které má k dispozici internát a poskytuje též 

každoročně stipendium pro jednoho studenta najeden školní rok. Podle možností zajišťují 

i kratší studijní pobyty, měsíční až čtyřměsíční, na dalších gymnáziích v Německu, např. 

vŽitavě, Hamburku či Vilsbiburgu. Škola vynakládá každoročně značné úsilí při 

zajišťování ubytování v německých rodinách pro studenty. Ačkoliv zájem v Německu 

není nijak velký, stále ještě se škole daří, částečně díky osobním kontaktům učitelů, 

inzerátům do odborných časopisů, internetovým kontaktům a částečně i díky vlastní 

iniciativě žáků, několik rodin najít. 

Studenti jsou též povinni v předposledním roce studia absolvovat čtrnáctidenní 

praktikum v Německu. Velmi dobrá se ukázala spolupráce v kraji Oberberg nedaleko 

32 Učebni plán Gymnázia F.X. Šaldy, PHloha i. 3 
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Kolína nad Rýnem. Během této doby bydlí studenti v německých rodinách a zkouší 

pracovat v nějaké instituci, firmě nebo podniku. Pokud to možnosti dovolí je snaha 

vyhovět přáním studentů. Ti pak mají nejenom možnost strávit tuto dobu v německém 

prostředí, ale též mohou poznat v praxi jejich budoucí povolání. Velmi důležitý je též 

aspekt, že celou organizaci si žáci zajišťují za podpory školy sami. Studenti sami hodnotí 

tyto dva týdny jako velmi obohacující. Časté jsou též prázdninové jazykové pobyty 

v Německu. 

Specifikem této školy je její poloha, nachází se v Euroregionu Nisa, tedy na území, 

kde hraničí tři země a dochází tak k setkávání třech národů, českého, polského a 

německého. Mnoho projektů je proto koncipováno nejen ve spolupráci s německou 

stranou, ale i ve spojitosti se stranou polskou. Konkrétněji pak mezi městy Zittau a Lubau. 

Studenti se tak již v raném věku seznamují se společnou historií těchto národů, jak se 

vzájemně ovlivňovaly, s jejich a naší kulturou a učí se tím vzájemné úctě, toleranci a 

pochopení. 

8.2.4 Ukončení studia 

V kapitole 4.2.2 již bylo uvedeno, že vzhledem ke specifičnosti tohoto studia, jehož 

úspěšné absolvování umožní studentům získat německou i českou maturitní zkoušku, je 

nutné na základě Rozhodnutí MŠMT z roku 199533, ve znění pozdějších předpisů, 

experimentálně ověřovat maturitní zkoušky na těchto dvojjazyčných třídách zřízených 

v České republice ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo. Maturitní zkouška 

z předmětů vyučovaných v německém jazyce, se pak koná na základě „Zkušebního a 

organizačního řádu zkoušky k získání vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu na 

vysoké škole vydaného pro absolventy česko-německých tříd státních speciálních 

gymnázií v České republice, který stanovila Stálá konference ministrů školství zemí 

Spolkové republiky Německo dne 17.2.1994, ve znění pozdějších předpisů. U předmětů 

vyučovaných v českém jazyce se pak průběh maturitní zkoušky řídí dle vyhlášky MŠMT 

ČR č. 442/1991 Sb„ o ukončování studia ve středních školách a učilištích. Povinné a 

volitelné předměty maturitní zkoušky a její formy jsou stanoveny v učebních plánech 

33 Věstník Ministerstva Školství mládeže a tělovýchovy Českě republiky. Rozhodnuli.Duben 1995, roě. 51, č. 4, s. 3-5 
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školy.34 Studenti zde maturují z češtiny a z němčiny a vždy z dalších dvou povinně 

volitelných předmětů. Zkoušky z jednotlivých předmětů se konají v jazyce, který byl 

v daném předmětu jazykem vyučovacím. Při maturitní zkoušce z předmětů, v nichž je 

vyučovacím jazykem český jazyk, je předsedou zkušební komise člen této komise 

jmenovaný příslušným krajským úřadem. 

První společná česko-německá maturitní zkouška se uskutečnila v květnu 1996 a již 

při této první zkoušce byly prokázány nejen vynikající znalosti obecného německého 

jazyka a odborné terminologie, ale i vysoká schopnost maturantů analyzovat problémy, 

logicky řešit nové situace ve všech předmětech „české" i německé" maturitní zkoušky. 

Dle dostupných informací se v posledních letech většině studentů podařilo úspěšně 

absolvovat přijímací řízení na vysoké školy, ať už v České republice či na německých 

vysokých školách. Trend minulých let ukazuje i stoupající zájem o studium v zahraničí, 

především na německých školách, ale vzhledem ke geografické poloze pak i v sousedním 

Polsku. Mezi nejčastěji volené školy patří vysoká škola v blízké Žitavě, dále pak 

v Drážďanech či Bamberku. 

8.3 Škola česko-německého setkávání při Německé škole 

v Praze, s.r.o. 

Vedle zrušené bilingvní sekce Gymnázia na Pražačce a nadále úspěšně probíhající 

bilingvní sekce na Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci byla v roce 2001 zřízena Škola česko-

německého setkávání při Německé škole v Praze, s.r.o.. Tato forma studia nabízí českým 

žákům možnost dvojjazyčného studia v osmiletém gymnáziu společně s německými žáky. 

8.3.1 Legislativně právní rámec pro zajištění činnosti 

Jednání s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy s cílem uzavřít smluvní 

' dokument o této sekci byly zahájeny v roce 1999. Byla jmenována expertní skupina 

složená na české straně ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky, zástupců Ministerstva zahraničních věcí Spolkové republiky Německo, zástupců 

Stálé konference ministrů školství Spolkové republiky Německo, zastupitelského úřadu a 

34 Učební plán Gymnázia F.X. Šaldy, Příloha č. 3 
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vedení Německé školy v Praze s.r.o.. Na základě jejich jednání požádala německá škola 

v Praze s.r.o. dne 23.11.2000 o zařazení Školy česko-německého setkávání ve formě 

osmiletého gymnázia do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy počínaje školním rokem 2001/2002 a dne 26.6.2001 se 

tak stalo. 

Legislativně právní rámec pro zahájení činnosti této sekce byl vytvořen podpisem 

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 

29/1984 Sb„ o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění 

pozdějších předpisů (školský zákon), o pokusném ověřování organizace, průběhu a 

ukončování studia v Německé škole v Praze s.r.o. ze dne 10. července 2001.35 

8.3.2 Podmínky přijetí 

Příprava žáků na vstup do projektu začíná na Německé škole v Praze s.r.o. čtyřletou 

základní školou pro děti německé státní příslušnosti a pro německy mluvící děti jiných 

národností. Od třetího ročníku se vyučuje český jazyk jako povinný předmět na tuto 

základní školu navazuje v 5. ročníku gymnázium. Od šestého ročníku je tvořeno dvěma 

paralelními třídami. Pro žáky české národnosti, kteří v daném školním roce navštěvují 

Pátou třídu základní školy, nabízí možnost učit se intenzívně německy v přípravných 

jazykových kursech. Kursy probíhají celoročně a bezplatně v rozsahu čtyř vyučovacích 

hodin týdně. 

Výuku vedou učitelé ze Spolkové republiky Německo s odbornou způsobilostí pro 

výuku němčiny. Tím škola předpokládá, že mezi účastníky přípravných jazykových kursů 

získá motivované zájemce o studium ve dvojjazyčných třídách Školy česko-německého 

setkávání. 

Účast v těchto přípravných jazykových kursech však není podmínkou pro podání 

přihlášky ke studiu ve Škole česko-německého setkávání. Žáci jsou ke studiu přijímáni na 

základě celkového posouzení studijních předpokladů v rámci přijímacího řízení. 

Ve školním roce 2005/2006 studovalo v prvním až čtvrtém ročníku 126 českých a 

109 německých žáků. 

35 Věstník Ministerstva Školství mládeie a tělovýchovy České republiky. Rozhodnuti.Březen 2001, roč. 57, i. 8, s. 2; Příloha č. 4 
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8.3.3 Forma a průběh studia 

Čeští žáci tedy vstupují do prvního ročníku osmiletého gymnázia po úspěšném 

ukončení pátého ročníku české základní školy a přípravného jazykového kursu. Společná 

výuka probíhá v českém i německém jazyce. Předměty v českém jazyce jsou vyučovány 

na základě učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy. Od prvního ročníku druhého stupně gymnázia probíhá již většina výuky 

v německém jazyce. Od pátého ročníku jsou v českém jazyce vyučovány již jen: český 

jazyk a literatura, české dějiny a jeden přírodovědný předmět a občanská výchova. Výuka 

předmětů vyučovaných v německém jazyce je realizována podle německých učebních 

osnov a směrnic schválených Stálou konferencí ministrů školství Spolkové republiky 

Německo pro bavorská gymnázia. V rámci tohoto gymnaziální cyklu jsou vytvářeny 

integrované národnostně smíšené třídy již od prvního ročníku.36 Rozložení českých a 

německých studentů je rovnoměrné. 

Velký důraz klade škola na výuku cizích jazyků. Kromě dvojjazyčné výuky 

v německém a českém jazyce zaujímá důležité místo i intenzívní výuka angličtiny, která 

začíná již ve druhém ročníku, v celkovém rozsahu pěti vyučovacích hodin týdně. Jako třetí 

cizí jazyk nabízí škola rovněž možnost studia francouzštiny. 

8.3.4 Ukončení studia 

Studium je ukončeno kombinovanou česko-německou maturitní zkouškou. 

Absolventi školy tak opět získají kromě českého maturitního vysvědčení rovněž i 

vysvědčení o všeobecné způsobilosti ke studiu na univerzitách a vysokých školách 

v Německu i jiných evropských zemích, v nichž je získání tohoto vysvědčení považováno 

za splnění podmínek přístupu k vysokoškolskému vzdělávání. První maturitní zkouška se 

bude konat ve školním roce 2008/2009. 

36 Učební plán Školy česko-nčmeekčho setkáváni při Nétnecké Škole v Praze s.r.o., Příloha č. 5 
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8.4 Rakouská škola v Praze, o.p.s. 

8.4.1 Legislativně právní rámec pro zajištění činnosti 

Rakouská škola v Praze odpovídá rakouskému reálnému gymnáziu. Zřizovatelem a 

provozovatelem je spolek „Rakouská škola v Praze" se sídlem ve Vídni, zástupci spolku 

jsou Spolkové ministerstvo pro vyučování a kulturní záležitosti a sdružení Kulturkontakt. 

Povolení ke zřízení školy udělilo Federální ministerstvo vnitra ČSFR dne 1.10.1991 podle 

ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb.. 

K 1.9.1993 byla Rakouská škola v Praze podle §12, odst. 3. písm. a) zákona ČR č. 

564/90 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR č. 353/91 Sb., o soukromých školách zařazena do sítě 

škol ČR. Učební plán vychází ze zaměření vyššího reálného gymnázia s rozšířeným 

vyučováním biologie, ekologie, chemie a fyziky. Pro předměty český jazyk a literatura a 

pro předměty vyučované v českém jazyce odpovídá učební plán učebnímu plánu gymnázia 

s přírodovědným zaměřením. Většinu žáků tvoří žáci se státní příslušností České 

republiky. Od školního roku 1996/1997 , tak jako v případě všech dvojjazyčných tříd, bylo 

původně pětileté studium, transformováno na šestileté. V současné době zajišťuje škola 

výuku v šestiletém a čtyřletém studijním cyklu. Čtyřletá forma studia je vedena od roku 

2003/2004 jako jazykové gymnázium. Žáci si mohou v prvním roce studia zvolit mezi 

dvěma dalšími jazyky. V současné době bylo žákům nabídnuto studium francouzštiny a 

španělštiny, anglický jazyk je samozřejmě vyučován dále. 

8.4.2 Podmínky přijetí 

Podmínkou pro přijetí do prvniho ročníku šestiletého gymnázia je absolvování 

sedmého ročníku základních škol. Přijímací řízení se koná z předmětu český jazyk, 

matematika a test na základní znalosti německého jazyka písemně, německý a anglický 

jazyk ústně. Tato forma studia začíná třídami, které odpovídají osmé a deváté třídě české 

povinné Školní docházky. Oba tyto ročníky splňují české osnovy šestiletých gymnázií a 

současně nabízejí intenzivní výuku cizích jazyků. Úspěšné ukončení těchto dvou tříd tvoří 

základ pro návštěvu čtyřleté formy gymnázia. 

Přijímací řízení pro první ročník čtyřletého studia je písemné a to z předmětů 

německý jazyk, anglický jazyk a matematika. Ústní pak z německého a anglického jazyka. 

Ve Školním roce 2005/2006 zde studovalo 234 žáků převážně české státní příslušnosti. 
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8.4.3 Forma a průběh studia 

V prvních dvou letech probíhá intenzivní výuka německého jazyka, , ostatní 

předměty s výjimkou jazyka anglického jsou vyučovány v češtině. Od třetího ročníku se již 

většina odborných předmětů vyučuje v jazyce německém.37 Jen předměty jako estetická, 

hudební či tělesná výchova a stejně tak základy společenských věd a samozřejmě český 

jazyk probíhají v českém jazyce. Žáci si mohou v prvním roce studia zvolit mezi 2 dalšími 

jazyky. V současné době bylo žákům nabídnuto studium francouzštiny a španělštiny, 

anglický jazyk je dále vyučován. Při studiu na této škole je kladen zvláštní důraz na výuku 

cizích jazyků a systém propojeného projektového vyučování. 

Na škole funguje Sdružení rodičů Rakouské školy v Praze, které se aktivně podílí 

na životě školy. Jedenáctičlenná rada se schází pravidelně každý měsíc. Škola též pořádá 

pravidelné akce, zajišťuje výměnné pobyty studentek a studentů v Rakousku či jinde ve 

světě, či různé kulturní akce ve spolupráci s Rakouským kulturním forem. 

8.4.4 Ukončení studia 

Stejně jako v případech ostatních bilingvních škol je modifikace výuky zohledněna 

při maturitní zkoušce. Absolventky a absolventi obdrží jak rakouské, tak české maturitní 

vysvědčení. Maturitní zkouška se koná v jazyce, který byl v předmětu jazykem 

vyučovacím a to na základě „Rozhodnutí" MŠMT ČR.38 Při maturitní zkoušce z českého 

• jazyka a literatury a občanské nauky je předsedou zkušební komise člen této komise 

jmenovaný Magistrátem hlavního města Prahy. Rakouské maturitní vysvědčení umožňuje 

absolventům přístup k univerzitním vzdělávacím zařízením v rámci Rakouska i celé 

Evropské unie. 

8-5 Gymnázium Dr. Karla Polesného 

Gymnázium Dr. Karla Polesného je nejstarší a největší střední školou znojemského 

okresu a kromě šestileté bilingvní sekce, nabízí i možnost čtyřletého a osmiletého studia. 

37 Učební plán Rakouské Školy v Praze, Příloha č. 6 

38 Věstník Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Rozhodrmtl.fítezm 2002, roč. 58, č. 3, s. 6, Příloha č. 7 
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S projektem bilingvní výuky započala jako jedna z prvních škol, stejně jako „Pražačka" již 

v roce 1990. Podmínky spolupráce jsou upraveny Prováděcím protokolem k Dohodě mezi 

ČSSR a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy. Stejně jako 

v případě všech dvojjazyčných škol i v tomto případě je to rakouský partner, kdo zajišťuje 

obsahovou, personální a materiální část výuky. 

8.5.1 Podmínky přij etí 

Součástí přijímacího řízení je test obecných studijních předpokladů a průměrný 

prospěch ze základní školy za poslední tři klasifikační období a účast na olympiádách. 

Předchozí jazykové znalosti nejsou vyžadovány. 

8.5.2 Forma a průběh studia 

Jedná se o šestiletou formu studia (od roku 1996) a je tedy určeno pro žáky, kteří 

ukončili sedmou třídu základní školy. V prvních dvou letech tedy dokončují povinnou 

školní docházku. Během této doby probíhá intezivní rozšířená výuka německého jazyka, 

v Časové dotaci osm hodin v prvním a devět hodin v druhém ročníku. Další čtyři roky 

probíhá výuka předmětů: matematika, fyzika, zeměpis, dějepis a základy společenských 

věd v německém jazyce a to pod vedením rakouských či českých učitelů, kteří prošli praxí 

na středních školách ve Vídni. Od třetího ročníku je též zvýšena týdenní hodinová dotace 

jazyka anglického.39 

Výuka je, tak jako v případě ostatních bilingvních tříd doplněna výměnnými pobyty 

a krátkodobými stážemi v německy mluvících zemích, především však v Rakousku. 

8.5.3 Ukončení studia 

Ukončením studia je maturita, která stejně jako v případě Rakouské školy v Praze, 

° P-s. umožňuje studovat na rakouských vysokých školách a samozřejmě na vysokých 

školách českých a otevírá i možnosti studia v Evropské unii. V rámci studia se studenti 

účastní krátkodobých stáží a seminářů v Rakousku a též jsou zajišťovány výměnné pobyty 

39 Učební plán Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo, Příloha č. 8 
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v Rakousku a ve Švýcarsku. V souvislosti s geografickou polohou této školy je specifikem 

i zapojení studentů do různých přeshraničních projektů. 

Maturitní zkouška se koná v jazyce, který byl v předmětu jazykem vyučovacím a to 

na základě „Rozhodnutí" MŠMT ČR.40 V současné době skládají studenti maturitní 

zkoušku z českého jazyka, německého jazyka (písemně i ústně) a z matematiky (pouze 

písemná zkouška v německé jazyce). Kromě toho si musí zvolit další dva předměty k ústní 

části maturitní zkoušky, přičemž alespoň jeden z těchto předmětů musí být z těch, které 

byly vyučovány během studia v němčině. 

Absolventi se, ve velké míře úspěšně, ucházejí o studium na českých vysokých 

školách i v zahraničí. 

40 Věstník Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Rozhodnuti Březen 2002, roí. 58, i . 3, 
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9. Zhodnocení současného stavu bilingvního vzdělávání 
v rámci česko-německých bilingvních tříd 

9.1 Cíle 

9.1.1 „Dvojitá kvalifikace" 

Tímto označením je míněno, že úspěšný absolvent získá jak českou maturitní 

zkoušku, tak i zároveň maturitní zkoušku německou či rakouskou, která mu umožní vstup 

v prvé řadě na vysoké školy v Rakousku nebo Německu (v závislosti na smluvním 

partnerovi) a stejně tak má otevřené možnosti pro studium na vysokých školách v rámci 

Evropské unie. To se pro absolventy v současné době stává obrovskou devizou a je jim tím 

usnadněna cesta k zahraničnímu studiu, které pak výrazně zasáhne do osobnosti těchto lidí. 

Umožní jim poznat jiné kultury a pokračovat tak v již započatém studijním procesu na 

těchto gymnáziích. 

9.1.2 Vzdělávací cíl 

Studenti těchto dvojjazyčných tříd mají v průběhu jejich studia bohaté zkušenosti 

s rozdílnými metodami výuky či učebními programy. Rodilí mluvčí mají často jiné 

vyučovací metody než čeští učitelé a žáci vzhledem k tomu, že jsou vyučováni jak 

rodilými, tak českými mluvčími jsou nuceni prokázat i určitou flexibilitu v přístupu ke 

studiu. Dochází i ke změně stylu učení, neboť i odborné předměty jsou vyučovány 

v cílovém jazyce a žáci dosáhnou i odborné způsobilosti v tomto jazyce. Zkušenosti učitelů 

na těchto školách potvrzují, že v porovnání s žáky běžných gymnázií se studenti 

bilingvních sekcí vyznačují jazykovou pohotovostí a především bezprostředností. Chybí 
tQlik známá česká zakřiknutost a obava hovořit v cizím jazyce ze strachu, že udělám 

chybu. Tomu napomáhá i uvolněná a přátelská atmosféra, která na těchto školách převládá. 
s výjimkou Školy česko-německého setkávání při Německé škole v Praze je 
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komunikačním jazykem žáků mezi sebou mimo výuku po většinou čeština. Žáci jsou 

však němčinou obklopeni díky rodilým mluvčím a tak se v průběhu studia naučí přepínání 

mezi těmito jazyky (code switching)41. Počet i odbornost rodilých mluvčích je na vysoké 

úrovni. Velmi dobrá je též úroveň vybavení učeben a jazykových prostředků na těchto 

školách. 

Stejně tak jako je vyučován český jazyk a literatura, tak je od třetích ročníků těchto 

gymnázií vyučována němčina a literatura německy mluvících zemí. Vysoké nároky, které 

jsou na žáky kladeny jim pak otevírají cestu k úspěšné akademické cestě. V rámci tohoto 

studia žáci proniknou jak do struktury daného jazyka, tak u nich dojde i k hlubšímu 

poznání všeho co s tímto jazykem tvoří neodmyslitelnou součást. Celé kulturní bohatství, 

literatura, politika, společnost, reálie. Dochází tak k pochopení těchto národů a 

odbourávání předsudků. 

9-1.3 Cíl vzájemného porozumění a sblížení 

Absolventi těchto dvojjazyčných tříd jsou do určité míry předurčeni pro 

interkulturní spolupráci. Vyrůstají po dobu těchto velmi důležitých let jejich života ve 

dvou kulturních kruzích a dochází tak ke každodennímu kontaktu s jinou kulturou, která je 

v obou případech pro náš národ tak důležitá a historicky svázaná. Zde lze spatřit obrovskou 

hodnotu a význam pro budoucí směřování těchto mladých lidí směrem ke 

společné multikulturní Evropě. 

9.1.4 Vytváření kvalifikovaných pracovních sil pro evropský trh 

Studenti těchto škol mohou již po absolutoriu najít lepší uplatnění na pracovním 
trhu. Díky znalosti německého jazyka mohou najít především absolventi libereckého či 

znojemského gymnázia uplatnění v příhraničních oblastech na rakouské či německé 

straně. 

41 viz kapitola 3.4. Vliv bilingvismu na psychiku dítěte, s. 25 
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9.2 Legislativní zajištění 

Zřízení i průběh této formy studia jsou zajištěny na základě mezinárodních dohod a 

připojených protokolů stanovujících podíl smluvních stran na obsahovém, personálním a 

materiálním zajištění dvojjazyčné výuky. Tuto výuku řídí Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy spolu s Ministerstvem školství příslušné země prostřednictvím jeho zástupce. 

To umožňuje zajistit velmi dobré vybavení učeben, učebních pomůcek i materiálů, 

kvalifikované zahraniční lektory, kteří umožní studentům nejen kvalitní jazykové, ale i 

odborné vzdělání. 

Na základě odlišného pojetí výuky na těchto školách dochází i ke změněnému 

Pojetí maturitních zkoušek, které vyžadovalo a nadále vyžaduje tyto zkoušky na základě 

„Rozhodnutí"42 pokusně ověřovat. Platnost tohoto rozhodnutí vydaného dne 1.9.2002 se 

stanovuje na 12 let, v případě Školy Česko-německého setkávání při Německé škole 

v Praze bude o tomto sepsána zvláštní dohoda.43 

9.3 Obsah 

Jak již bylo několikrát zmíněno, nejedná se při tomto „experimentu" jen o 

jazykovou výuku. Ve dvojjazyčných třídách se vyučuje podle učebních osnov a učebních 

plánů gymnázií upravených podle dohody s Ministerstvem školství příslušné země. Tato 

úprava spočívá v začlenění některých složek učebních plánů a učebních osnov 

zahraničních středních škol do učebních plánů a učebních osnov vydaných pro dvojjazyčné 
tfídy gymnázií v České republice. Tyto podmínky vytvářejí velmi vysoké nároky na 

studenty, kteří musí během prvních dvou přípravných let dosáhnout jazykové úrovně B1 

(podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)44 a od třetího ročníku být 

schopni výuky většiny odborných předmětů v cizím jazyce. Součástí studia jsou i četné 

mimoškolní aktivity. Jedná se o pravidelné výměnné pobyty a stipendijní programy, či 

odborná praktika, díky kterým si žáci prohloubí své jazykové i odborné znalosti a zároveň 

42 Věstník Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Rozhodnuti .Duben 1995. roí. 51, ě. 4, s. 3-5 

43 Věstník Ministerstva Školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Rozhodnutí. Srpem 2001, roí. 57, í . 8, s. 2 

44 Jednotlivé jazykové úrovně dle Spoleiného evropského referenčního rámce jsou popsány v kapitole 8.4 Rámcový vzdělávací program a výuka cizích 

jazyků 
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jim to umožní se lépe seznámit se zeměmi v nichž je němčina mateřským jazykem. 

Dochází tak k hlubšímu poznání kultury i reálií německy mluvících zemí. 

9.4 Kompetence 

Celé pojetí výuky na těchto bilingvních sekcích vede prostřednictvím učebních 

metod rodilých mluvčích i českých vyučujících, ať už se jedná o samostatnou či 

skupinovou práci nebo zpracovávání projektů, k získání kompetencí, které zajistí osobní 

rozvoj studentů i jejich aktivní zapojení do společnosti. Studenti jsou vedeni k organizaci a 

řízení vlastního učení, jsou schopni kriticky přistupovat k různým zdrojům informací, které 

pak hodnotí a efektivně zpracovávají. Velký důraz je kladen na komunikační kompetence a 

to jak v českém tak v německém jazyce. Žáci jsou vedeni k jasnému a srozumitelnému 

vyjadřování v mateřském i cizích jazycích a přiměřeně sebevědomě se prezentovat 

v mluveném projevu. Nejsou opomíjeny ani sociální kompetence, kdy jsou žáci vedeni 

uplatňovat při práci v týmu své individuální schopnosti a vědomosti a zároveň 

spolupracovat při dosahování daného cíle. Velmi zásadním bodem této výuky je vytváření 

hodnotných mezilidských vztahů, které jsou založeny na vzájemné úctě a toleranci mezi 

lidmi a národy. Právě tolerance, vstřícnost a otevřenost absolventů, jejich schopnost 

respektovat názory d r u h ý c h je jedním z největších kladů této výuky. 
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10. Pozitivní hlediska bilingvního vzdělávání v rámci 
česko-německých bilingvních tříd 

Na základě zhodnocení bilingvních tříd v předchozí kapitole můžeme následně 

konstatovat tato pozitivní hlediska: 

• Dosažení školního (umělého) bilingvismu u studentů, doloženého českou i 

německou nebo rakouskou maturitní zkouškou 

• Možnost studia na vysokých školách v Rakousku či Německu a v zemích Evropské 

unie 

• Zaměření studentů směrem k interkulturní spolupráci 

• Vytvoření předpokladů pro dobré uplatnění na evropském pracovním trhu 

• Odborná způsobilost v německém jazyce 

• Vzájemné porozumění a sblížení mezi národy 

• Hlubší poznání německého jazyka a přístup ke kultuře a reáliím německy 

mluvících zemí 

• Jazyková pohotovost 

• Bohaté jazykové vybavení vedoucí k odstranění překážek v komunikaci mezi 

národy 

• Flexibilita v přístupu ke studiu 

• Zajištění velmi dobrých komunikativních, sociálních i občanských kompetencí 

Lze tedy shrnout, že tato forma studia bezesporu plní nároky kladené Evropskou 

unií na vzdělávací systémy jednotlivých zemí. Napomáhá formovat jedince, kteří obstojí 

na evropském trhu práce a zasadí se o interkulturní spolupráci na cestě k jednotné Evropě. 
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11. Negativní hlediska bilingvního vzdělávání v rámci 
česko-německých bilingvních tříd 

Pokud lze něco tomuto typu studia vytknout, tak je to v některých případech 

znevýhodněná situace absolventů při přijímacím řízení na české vysoké školy. Většina 

odborných předmětů je vyučována v německém jazyce, tedy i s terminologií těchto oborů 

se studenti s e z n a m u j í v tomto jazyce. Toto se pak odráží při přijímacím řízení i studiu na 

vysoké škole. Dle informací vedení těchto škol se s tímto problémem vyrovnávají zřízením 

přípravného kurzu pro studium na vysoké škole. 

Vhodné by bylo též zaměřit větší pozornost na získávání možností stipendijních a 

výměnných pobytů a možností odborných praxí v německy mluvících zemích. Především 

spolupráce s rakouskou stranou v tomto směru poněkud zaostává. Řešení tohoto problému 

však často není v rukou vedení, či pedagogických pracovníků v těchto sekcích. 
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12. Závěr k tématu bilingvní vzdělávání 

V kapitole 4. Bilingvní vzdělávání došlo k podrobnému popisu historie i 

současného stavu tohoto"experimentu". Byl uveden legislativně-právní rámec pro tento typ 

studia, popsány jednotlivé bilingvní sekce Jejich historický vývoj, možnost studia, obsah a 

forma studia i průběh maturitních zkoušek. Následovalo též jeho zhodnocení a uvedení 

pozitivních i negativních hledisek. Tím byl osvětlen současný stav těchto sekcí. 

Vzhledem k aktuálním a zásadním změnám, ke kterým dochází v systému českého 

školství je však nutné se zaměřit i na jejich budoucnost. Termíny Rámcový vzdělávací 

program45 a Školní vzdělávací program46 získávají od schválení nového školského zákona 

oficiální ráz a stávají se legitimní součástí českého školství. Zákon, schválený k 1.1.2005 a 

pozměněný k 1.9. 2005 stanovuje školní rok 2007/08 jako počáteční období kdy všechny 

základní školy začnou učit podle Školních vzdělávacích programů, vytvořených na základě 

Rámcových vzdělávacích programů. Pro osmiletá gymnázia pak platí nařízení, že nižší 

stupeň těchto gymnázií se bude řídit náležitostmi Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání a vyšší stupeň pak podle náležitostí Rámcového vzdělávacího 

Programu pro gymnaziální vzdělávání. V následující kapitole budou proto vytýčeny 

základní rysy Rámcového vzdělávací programu a změny, které tento program do českého 

školství s sebou přináší. 

43 Termín Rámcový vzdělávací program bude vysvětlen v kapitole 5. 

46 Termín Školní vzdělávací program bude vysvětlen v kapitole 8. 

51 



13. Rámcový vzdělávací program (RVP) 

Nový školský zákon mění od základu systém českého základního a středního 

školství. Staré školní osnovy mají být nahrazeny Rámcovým vzdělávacím programem 

Ministerstva školství a tělovýchovy. Jeho cílem je dát volný prostor školám, které si samy 

vytvoří svůj plán a stanoví jak a co budou děti učit a v jaké míře. Výsledkem jejich snažení 

ale musí být především jedno: aby si žáci osvojili schopnost získávat informace a potřebu 

objevovat. Ktomu mají směřovat právě školní vzdělávací programy, k jejichž sestavování 

má dát ministerstvo jen určité směrnice, stanovit milníky a vytvořit výstupní kontrolu, tedy 

testy. 

Dosud se o rámcových a školních vzdělávacích programech mluvilo jako o 

experimentu či pilotním ověřování. V tom došly nejdále prakticky všechny mateřské školy, 

které už mají své programy hotové. Rámcový vzdělávací program pro základní školy 

(RVP ZV) je také hotov. Zákon vstoupil v platnost 1.1. 2005 a k 1.9. 2005 došlo ještě 

k určitým změnám. Dva roky poté, od školního roku 2007/8, musejí všechny základní 

Školy mít na základě rámcového zákona vypracovaný svůj školní program a učit podle něj. 

Návazně budou k dispozici Rámcové vzdělávací programy pro střední školy, jejichž pilotní 

verze jsou již vytvořené a 16 středních škol po celé České republice již zkušebně tento 

Program realizovalo. Otázkou zůstává vlastní kontrola školních programů. Žádná totiž 

nebude a veškerou odpovědnost za program bude nést ředitel školy, který vypracuje plán 

se svými učiteli. Česká školní inspekce však bude mít právo program vyžadovat a 

zkontrolovat, zda obsahuje všechny náležitosti, a zda se podle něj učí. Víceletá gymnázia, 

která učí v prvních čtyřech ročnících žáky stejné věkové skupiny jako základni školy na 

druhém stupni, budou muset vycházet ze stejného rámcového programu jako základní 
školy. Samozřejmě si podle něj sestaví rovněž vlastní program. 
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14. Postavení Rámcového vzdělávacího programu 

v kurikulárních dokumentech 

Kurikulární dokumenty tvoří dvě úrovně, je to úroveň státní a školní. 

Státní úroveň prezentují Národně vzdělávací program, který definuje povinnost 

vzdělávání jako celku, a Rámcový vzdělávací program, který přesně určuje rámec 

vzdělávání pro jednotlivé stupně vzdělávání, tedy předškolní (RVP PV), základní 

(RVPZV), střední gymnaziální (RVP GV) a střední odborné (RVP SOV). Příloha 

u RVP ZV se věnuje vzdělávání žáků s lehkým mozkovým postižením (RVP ZV-LMP). 

Školní úroveň představuje Školní vzdělávací program, který si školy tvoří samy a 

podle kterého tvoří svůj učební plán. 

Obrázek 1. Schéma programů47 

47 Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/index.plip?op«sections&sid=367 
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15. Co obsahuje Rámcový vzdělávací program 

Jak již bylo zmíněno, Rámcový vzdělávací program pro základní školy byl 

schválen, zatímco u Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání 

(RVP GV) se jedná teprve o pilotní verzi. Oba programy jsou tvořeny čtyřmi částmi. 

• Část A - vymezuje v rámci školských dokumentů smysl a postavení 

Rámcového vzdělávacího programu; určuje principy dané tímto dokumentem 

• Část B - charakterizuje pojetí vzdělávání dané úrovně, RVP ZV-

např. povinnost školní docházky; organizace základního vzdělávání; hodnocení 

výsledků vzdělávání; RVP GV- např. podmínky přijetí na gymnázium 

• Část C - oba programy obsahují stejné kapitoly, které jsou ale podmíněny 

daným nárokům; jedná se o pojetí a cíle základního vzdělávání; klíčové 

kompetence; vzdělávací oblasti; průřezová témata a rámcový učební plán 

• Část D - se věnuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami; 

vzdělávání mimořádně nadaných žáků; obsahuje podmínky pro uskutečnění 

RVP a zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu 

15-1 Zásadní změna 

Stěžejní bod a nejdůležitější část nové reformy tvoří část C Rámcového 

vzdělávacího programu, tedy vzdělávací oblasti a průřezová témata. 

Obsah vzdělávání je rozdělen do jednotlivých vzdělávacích oblastí, které tvoří 

jeden vzdělávací obor či několik vzdělávacích oborů, které si podle určitých hledisek stojí 

blízko. Pedagogové již nejsou povinni dodržovat předem stanovené osnovy, ale budou si je 
n a základě stanovených vzdělávacích oblastí tvořit sami. Původní osnovy přestanou platit. 

Vzdělávací oblasti tvoří: 

• Jazyk a jazyková komunikace - obory Český jazyk a literatura, cizí jazyk 

• Matematika a její aplikace - obor Matematika a její aplikace 

• Informační a komunikační technologie - obor Informační a komunikační 

technologie 
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• Člověka příroda - obory Fyzika, Chemie, Přírodopis (Biologie), Zeměpis 

• Člověk a společnost - obor Dějepis, Výchova k občanství 

• Člověk a jeho svět - pro 1. stupeň Z V; poznávání světa, který děti 

bezprostředně obklopuje 

• Umění a kultura - obory Hudební výchova a Výtvarná výchova 

• Člověk a zdraví - obor Tělesná výchova, Výchova ke zdraví 

• Člověk a svět práce - vede k získání uživatelských dovedností 

• Doplňující vzdělávací obory - pouze v RVP ZV, další cizí jazyk a dramatická 

výchova 

Zajímavou a důležitou novinkou jsou průřezová témata. Jejich cílem je předkládat 

žákům a studentům aktuální témata, která je budou formovat v jejich názorech, postojích a 

hodnotách. Témata jsou vybírána napříč spektrem všech oborů a poskytují pedagogům 

široké pole působnosti. Umožňují žákům a studentům vidět události, fakta a činy 
v souvislostech, zdokonalovat si znalosti a dovednosti a především jim dávají příležitost 
chápat, vnímat a reagovat na svět kolem sebe, utvořit si vlastní názor. 

Průřezová témata se stávají povinnou součástí vzdělávacího procesu a je nezbytné, 

aby je Škola zařadila do programu. Není nutné, aby byla všechna témata nabídnuta 

v každém ročníku, ale během studia musí mít žáci a studenti možnost se seznámit se všemi 

tématy. Průřezová témata mohou sloužit i jako doplněk ke vzdělávacím tématům a mohou 

tyt prezentovány formou seminářů, projektů, přednášek. 

Průřezová témata tvoří: 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Výchova demokratického občana (toto téma je obsaženo pouze v RVP Z V) 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Multikulturní výchova 

• Environmentální výchova 

• Mediální výchova 

Pojetí vzdělávacích oborů předpokládá, že obory budou na školách vyučovány ve 
f°rmě samostatných předmětů. V rámci těchto předmětů existuje řada společných témat, 
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která slouží k nadpředmětovému přístupu ke vzdělání. Cílem Rámcových vzdělávacích 

programuje předávat žákům a studentům informace v souvislostech a ne izolovaně. 

15.2 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání 

R V P Z V 4 8 : 

• navazuje svým pojetím na RVP PV a je východiskem pro koncepci rámcových 

vzdělávacích programů pro střední vzdělávání; 

• vymezuje vše, co je společné a nezbytné v povinném základním vzdělávání 

žáků, včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol; 
• specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci 

základního vzdělávání; 

• vymezuje vzdělávací obsah - očekávané výstupy a učivo; 

• zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s 

výrazně formativními funkcemi; 

• podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti 

jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacich 

postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve 

shodě s individuálními potřebami žáků; 

• umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami; 

• je závazný pro všechny střední školy při stanovování požadavků přijímacího 

řízení pro vstup do středního vzdělávání. 

RVP ZV je otevřený dokument, který bude v určitých časových etapách inovován 

P°dle měnících se potřeb společnosti, zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb 
a z á jmů Žáků. 

47 Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/index.plip?op«sections&sid=367 
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15.3 Principy Rámcového vzdělávacího programu pro 

gymnaziální vzdělávání 

R V P G V 4 9 : 

• svým pojetím navazuje koncepčně a obsahově na RVP Z V, podle kterého se 

realizuje povinné základní vzdělávání v nižším stupni víceletého gymnázia; 

• stanovuje základní vzdělávací úroveň pro všechny absolventy gymnázií, kterou 

musí škola respektovat ve svém školním vzdělávacím programu; 

• specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli absolventi gymnázia 

dosáhnout; 

• vymezuje závazné očekávané výstupy na úrovni, kterou si mají všichni žáci 

v průběhu vzdělávání na gymnáziu osvojit; 

• podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti 

jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích 

postupů, odlišných metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami 

žáků; 

• umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami; 

RVP GV je otevřený dokument, který může být inovován podle měnících se potřeb 

společnosti, zkušeností učitelů s realizací ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků. 

47 Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/index.plip?op«sections&sid=367 
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16. Školní vzdělávací program (ŠVP) 

Každá škola si realizuje svůj Školní vzdělávací program, který musí být v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem, sama. Tvoření Školního vzdělávacího programu 

závisí na vzdělávacích plánech školy, na zkušenostech učitelů, na podmínkách školy, na 

potřebách žáků a na požadavcích rodičů. Na pilotních školách došlo k ověřování tvorby 

ŠVP a tento projekt byl ukončen v roce 2004. Tvoření ŠVP se skládá z několika fází: 

1. Přípravná fáze - je období před samotným tvořením ŠVP, které trvá asi 

6 měsíců a kdy by se pedagogové měli důkladně seznámit se zněním RVP; 

pochopit důležité pojmy RVP; měli by se systematicky vzdělávat a 

seznamovat se i s alternativními způsoby učení; společně diskutovat nad 

RVP 

2. Zjištění stavu - tato fáze trvá 3-5 měsíců a škola v této době stanoví plán a 

strategii tvorby ŠVP; vyhodnotí dotazníky vyplněné učiteli, žáky a rodiči a 

projedná zjištěné informace, které zpracuje 

3. Tvorba učebního plánu - asi 5 měsíců; nutné dodržovat fakt, že učivo 

slouží jako prostředek k rozvíjení klíčových kompetencí a k dosažení 

očekávaných výstupů 

4. Rozpracování učebních osnov - trvání asi 6 měsíců; spolupráce mezi 

učiteli, aby byla zajištěna návaznost mezi předměty; vypracování cílů a 

charakteru jednotlivých předmětů, spolupráce v rámci oborů, předmětů, 

vypracování efektivního vzdělávacího projektu, který by zahrnoval 

propojení předmětů, souvislostí; vytvoření průřezových témat a jejich 

zařazení do učebního plánu 

5. Grafické zpracování ŠVP - asi 2 měsíce 

K vytvořenému programu vyjadřuje své stanovisko školská rada a Školský 

vzdělávací program musí být přístupný veřejnosti. 
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16.1 Zásady stanovené pro zpracování ŠVP pro základní 

vzdělávání 

Š V P 5 0 : 

• je zpracováván v souladu s RVP ZV pro celé období základního vzdělávání 

nebo pro jeho část, tj. pro ročníky, ve kterých daná škola realizuje základní 

vzdělávání; 

• zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s 

povinností školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a 

možnostem; 

• umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky mimořádně nadané, pokud to 

vzdělávání těchto žáků vyžaduje; 

• vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové 

zvláštnosti žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí; 

• vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a 

vzdělávacích strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření 

vzdělávacích oblastí stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni 

vyučovacích předmětů; 

• je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a 

neomezoval je při uplatnění případných časových i metodických odlišností, 

které vycházejí ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby výuky a 

z konkrétních potřeb žáků; 

• je vytvářen jako relativně stálý materiál, jehož případné změny v učebním 

plánu a v učebních osnovách nesmí negativně zasáhnout do vzdělávání žáků 

v určitém započatém „cyklu"; 

• dodržuje stanovenou strukturu. 

47 Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/index.plip?op«sections&sid=367 
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16.2 Zásady stanovené pro zpracování ŠVP pro gymnaziální 

vzdělávání 

Š V P 5 1 : 

• je zpracován pro celé období gymnaziálního vzdělávání a řídí se přitom 

požadavky Rámcového vzdělávacího programu; 

• vytváří podmínky pro osvojování vzdělávacího obsahu stanoveného 

v Rámcovém vzdělávacím programu, a tím pro utváření klíčových kompetencí 

žáků; prezentuje profilaci školy a profil absolventa školy; 

• reflektuje postavení školy v regionu a její sociokulturní prostředí; 

• je založen na tvůrčí práci učitelů a využívání efektivních forem a metod výuky, 

neomezuje učitele v případných časových i metodických odlišnostech, které 

vycházejí z konkrétních potřeb žáka a ze zkušeností učitelů 

16.3 Zkušenosti pilotních škol při tvorbě ŠVP 

Po analýze zkušebního období pilotních škol, došly samy školy k následujícím 

závěrům. Důležitými prvky při tvoření koncepce je dokonalá znalost Rámcového 

vzdělávacího programu, zaujetí učitelů, snaha pracovat a spolupracovat, možnost vytvořit 

fungující a motivovaný team. Za zásadní považují přizpůsobit koncept stávajícím 

podmínkám a možnostem školy a spolupráci jednak s rodiči, ostatními školami a 

v neposlední řadě také se zřizovatelem školy. Ujaly se také pravidelné schůzky a diskuse a 

upřednostňovala se práce v menších skupinách. Podstatným bodem koncepce je 

nevytváření učebního plánu podle struktury učebnice, ale využívat i jiné materiály a 

pomůcky. 

Zkušenosti pilotních škol ukazují i na jevy, které se neujaly. Mezi ně patří 

vytvoření velkých skupin či nedostatečné informace ohledně úkolu skupiny. Velkým 

problémem je ale nezájem učitelů, kteří nejsou ochotni, motivováni a ani zainteresováni 

měnit svůj stereotypní a zaběhnutý způsob učení. Nejsou přesvědčeni, že je nutné změnit 

způsob výuky a je velmi náročné s těmito lidmi spolupracovat. 

47 Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/index.plip?op«sections&sid=367 

60 

http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=200
http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=200
http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=200


17. Rámcový vzdělávací program a výuka cizích jazyků 

Cizí jazyky jsou v současné době integrace Evropy a světa jedním z pilířů, který 

tuto skutečnost umožňuje. Díky cizím jazykům se dostává žákům a studentům možnost 

nového poznání, chápání a objevování světa, který je obohacuje, formuje jejich náhled na 

svět, jejich názory a jejich postoje. Znalost cizích jazyků umožňuje překonávat jazykové 

bariéry a jednak obohacuje člověka samotného ale i z hlediska uplatnění na trhu práce. 

Ministerstvo školství počítalo s povinnou výukou dvou cizích jazyků již od září 

2007, kdy všechny základní školy začnou povinně učit podle vzdělávacích programů, ale 

tuto povinnost zavádí až od školního roku 2012/13, vzhledem k nepřipravenosti škol 

(potvrzeno některými pilotními školami). První cizí jazyk se bude učit od 3. třídy a druhý 

cizí jazyk nejpozději od 8. třídy, avšak existuje možnost začít s jazykovou výukou i dříve. 

Jako jeden z cizích jazyků si žáci budou muset vybrat angličtinu. 

Nároky kladené na vzdělávání cizích jazyků jsou v Rámcovém vzdělávací 

programu vytvořeny podle Společného evropského referenčního rámce, který 

charakterizuje jednotlivé úrovně ovládání cizího jazyka. 

Společný evropský referenční rámec je dokument Rady Evropy pro Evropské 

jazykové portfolio. Jedním z jeho cílů je pomoci popsat stupeň zběhlosti v jazyce 

vyžadovaný existujícími standardy, testy a zkouškami pomocí šestistupňové škály, a tím 

usnadnit vzájemné srovnávání různých kvalifikací. Tato jednoduchá „globální škála" 

zpřístupňuje systém uživatelům a poskytuje orientační body učitelům a tvůrcům kurikula. 
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Společný evropský referenční rámec - „globální škála"52 

A I 

Rozumí známým výrazům z každodenního 

života a základním frázím zaměřeným na 

uspokojování konkrétních potřeb a umí je 

také používat. Umí představit sebe a ostatní 

a klást jiné osobě otázky například o tom, 

kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, 

které má, a sám na podobné otázky také 

odpovídat. Dokáže se jednoduchým 

způsobem domluvit za předpokladu, že 

druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je 

připravena pomoci. 

Středně pokročilý uživatel 

B1 

A2 

Rozumí větám a často používaným 

výrazům vztahujícím se k oblastem, které 

se ho bezprostředně týkají (např. velmi 

základní osobní a rodinné informace, 

nakupování, místopis, zaměstnání). Může 

komunikovat při jednoduchých a rutinních 

úkolech, které vyžadují jednoduchou a 

přímou výměnu informací o známých a 

běžných záležitostech. Umí s pomocí 

jednoduchých výrazů popsat aspekty svého 

vzdělání, bezprostřední okolí a 

bezprostřední potřeby. 

B2 

Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči 

o známých záležitostech, s nimiž se setkává 

v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí 

si poradit s většinou situací, které se mohou 

vyskytnout při cestování v oblasti, kde se 

mluví daným jazykem. Píše jednoduché 

souvislé texty o dobře známých tématech 

nebo o tématech, která ho zajímají. Umí 

popsat zážitky a události, sny, naděje a 

ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své 

názory a plány. 

Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů 

pojednávajících jak o konkrétních, tak o 

abstraktních tématech, včetně odborných 

diskusí ve svém oboru. Dokáže 

konverzovat s určitou mírou plynulostí a 

spontánnosti, která umožňuje běžné 

rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí 

pro některou ze stran. Píše jasně podrobné 

texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj 

názor na aktuální problémy a uvádí výhody 

a nevýhody různých možností. 

52 Dostupné na W W W : http://www.fraus.cz/info pro_skoly/sen/serr.php3 
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Vyspělý uživatel 

Cl 

Rozumí řadě různých náročných a delších 

textů a rozeznává jejich skrytý význam. 

Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš 

zřejmého hledání slov. Užívá jazyk 

flexibilně a efektivně pro společenské, 

studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře 

strukturované podrobné texty o složitých 

tématech, přičemž používá různé nástroje 

pro uspořádání, členění a soudržnost svého 

pojednání. 

C2 

Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší 

nebo čte. Umí shromažďovat informace z 

různých ústních a písemných zdrojů a tyto 

informace znovu uspořádat do souvislého 

celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi 

plynně a přesně, rozlišuje jemné 

významové odstíny i ve složitějších 

situacích. 

Rámcový vzdělávací program pro základní školy v kapitole věnované cizímu 

jazyku a dalšímu cizímu jazyku závazně stanovil dosažení úrovně s označením A2 pro 

„cizí jazyk" a s označením AI pro „další cizí jazyk", přičemž definice požadované úrovně 

je poněkud strohá, bez detailnějšího rozpracování na jednotlivé kompetence. 

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia v jazykové části navazuje na 

požadované znalosti ze základní školy a za cíl si dává v prvním jazyce dosažení úrovně B2 

a ve druhém jazyce dosažení úrovně B1. 

Pokud se u vzdělávacích oblastí nebudeme striktně držet předmětů, které jsou do 

jednotlivých oblastí zařazeny, ale pokusíme seje spojit sjazykem, otvírá nám to možnosti 

a aktivity, které jsou nad rámec povinného vzdělávání, ale které jsou nesmírně obohacující 

a které studenty nejen formují ve vytvoření si názoru na dané souvislosti ale také nabádají 

k ylastní aktivitě, což je mimořádným přínosem pro jejich výchovu a vzdělávání. 
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18. Zhodnocení Rámcového vzdělávacího programu 

Zavedením Rámcového vzdělávací programu dochází k zásadní změně na poli 

českého školství. Poprvé v naší historii dochází k tomu, že se všichni mají možnost podílet 

na celkové podobě tohoto závazného dokumentu. Je to tedy otevřený dokument, který 

bude v určitých časových etapách inovován podle měnících se potřeb společnosti, 

zkušeností učitelů se ŠVP i podle měnících se potřeb a zájmů žáků. Vymezuje vše, co je 

společné a nezbytné v povinném předškolním, základním, či středním vzdělávání žáků, 

včetně vzdělávání v odpovídajících ročnících víceletých středních škol. 

Specifikuje úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci 

každého vzdělávacího období. Tyto klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve 

společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k 

jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské 

společnosti. Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který má 

svůj počátek v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a 

postupně se dotváří v dalším průběhu života. Přináší to tedy zásadní změnu do pojetí 

výuky, kdy je pozornost zaměřena nejen na získávání poznatků a vědomostí, ale též na 

jejich uplatnění v životě. 

Podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně možnosti 

jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných 

metod a forem výuky ve shodě s individuálními potřebami žáků. Do RVP Z V jsou 

zařazena i průřezová témata, která reprezentují okruhy aktuálních problémů současného 

světa a vytvářejí příležitosti pro vzájemnou spolupráci žáků a rozvíjet tak jejich osobnost 

v oblasti postojů a hodnot. 

Změny, které zavedení RVP přináší jsou nepochybně spojeny nejen s pozitivními 

jevy, ale může přinést i mnohá úskalí. Ke kladným stránkám bezesporu patří, že sami 

pedagogové dostávají možnost vytvořit svůj školní vzdělávací program pro důvěrně známé 

podmínky. Dochází tedy k velké autonomii škol. Sami pedagogové mohou vytvořit tento 

program pro „své" žáky a důvěrně známé podmínky, na základě toho, co dobře zvládají a 
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způsobem, který si sami stanoví. Je dána možnost propojení toho co doposud dělal každý 

pedagog zvlášť a s různými záměry. Pedagogové si mohou připravit dokument, který 

bude opravdu jejich a ten budou moci společně realizovat a obhajovat. 

Je samozřejmé, že tato změna s sebou nese i určitou nejistotu a obavy. Dochází 

k situaci, kdy je nutná vzájemná spolupráce, která samozřejmě u mnohých pedagogů 

nemusí být vítána, může dojít i k názorovým neshodám. Nicméně to na čem se RVP 

zakládá je právě týmová práce. 

Je důležité vidět tento dokument, jako začátek předpokládaných kvalitativních 

změn ve vzdělávání a v činnosti celé školy. 
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19. Rámcový vzdělávací program a bilingvní vzdělávání 

Víceletá gymnázia, která učí v prvních čtyřech ročnících žáky stejné věkové 

skupiny jako základní školy na druhém stupni, budou muset vycházet ze stejného 

rámcového programu jako základní školy (RVP ZV). Samozřejmě si podle něj sestaví 

rovněž vlastní program (ŠVP). 

Osmiletá gymnázia mají stejnou povinnost jako základní školy začít ve školním 

roce 2007/2008 vyučovat podle svého ŠVP. Zahájení výuky na vyšším stupni gymnázií se 

předpokládá podle ŠVP již od školního roku 2009/2010. Konečná podoba RVP GV bude 

dle předpokladů k dispozici již začátkem školního roku 2007/2008. 

Pro první dva ročníky šestiletých bilingvních sekcí tedy platí rovněž povinnost 

vyučovat podle svého Školního vzdělávacího programu sestaveného na základě RVP ZV, 

zbývající čtyři ročníky pak podle RVP GV. Vzhledem k tomu, že konečná podoba RVP 

GV ještě není k dispozici budeme se v následujících kapitolách soustředit pouze na první 

dva ročníky těchto šestiletých dvojjazyčných tříd. 

Tato šestiletá gymnázia jsou však svým legislativně právním zajištěním i obsahem 

specifická. Výuku zde sice řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ale spolu 

s ministerstvem příslušné partnerské země. Tyto školy mají tedy v současné době své 

vlastní učební plány, které jsou v souladu s osnovami a učebními plány českých gymnázií, 

ale jsou upravené podle dohody s příslušnou zemí a dle plánů pro gymnáziální vzdělávání 

v partnerské zemi. Jedná se o formu „experimentu", jehož platnost je zaručena 

Rozhodnutím MŠMT podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních 

škol, středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů o experimentálním 

ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím 

jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím 

Belgie Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské 

škole v Praze, o.p.s.53 a to na 12 let s platností od 1.9.2002. To pro tato zařízení znamená, 

53 Věstník Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Rozhodnuli.Březen 2002, roč. 58, ě. 3 
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že se musí i nadále řídit nařízeními, kterými jsou zavázáni ke svým smluvním partnerům, 

tedy rakouské či německé straně, ale zároveň jsou povinni svou výuku přizpůsobit novým 

kurikulárním dokumentům platným dle nového Školského zákona z 1.1.2005 a 

pozměněného k 1.9. 2005. 

Cílem následující kapitoly proto bude na základě analýzy rámcového učebního 

plánu a stávajících učebních plánů těchto bilingvních tříd zjistit za jakých podmínek, či zda 

vůbec, je možné podle podmínek nového Školského zákona realizovat výuku na těchto 

bilingvních sekcích. 
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19.1 Rámcový učební plán pro základní vzdělávání 5455 

7 Rámcový učební plán 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1 . - 5 . ročník 6. - 9. ročník Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 38 16 Jazyk a jazyková 
komunikace Cizí jazyk 9 12 

Matematika a její aplikace 22 16 

Informační a komunikační technologie 1 1 

Člověk a jeho svět 12 _ 

Člověk a společnost 
Dějepis 

Výchova k občanství 
- 12 

Člověk a příroda 

Fyzika 
-

2*> Člověk a příroda 
Chemie 

-

2*> Člověk a příroda 
Přírodopis 

-

2*> Člověk a příroda 

Zeměpis 
-

2*> 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

Výtvarná výchova 
12 10 

Výchova ke zdraví 
-

11 Tělesná výchova 10 
11 

Člověk a svět práce 5 4 

Průřezová témata P P 

Disponibilní časová dotace 9 1811 

Celková povinná časová dotace 118 122 

P - povinnou zařadit a realizovat se vSemi žaty v průběhů vzdělávaní na danem stupni, časovou dotaci lze 
čerpat z disponibilní časové dotace 

54 AUTORSKÝ KOLEKTIV. Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláváni Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2005. ISBN 

s. 104-107 

55 Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 

Dostupné na WWW: http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=367 
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Školy vytvářejí svůj učební plán na základě Rámcového učebního plánu (RUP), pří 

jehož tvorbě respektují vymezení RUP a zásady pro zpracování školního vzdělávacího 

programu. 

Rámcový učební plán pro základní vzdělávání závazně stanovuje: 

• Začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů 

• Minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti 

• Povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky na daném stupni průřezová témata 

• Disponibilní časovou dotaci 

• Celkovou povinnou časovou dotaci 

Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro druhý stupeň základního 

vzdělávání na 122 hodin a představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci. 

Šestiletá gymnázia pak musí ve svém Školním vzdělávacím programu stanovit 

časovou dotaci pro vyučovací předmět v ročnících nižšího stupně gymnázia s přihlédnutím 

k poměrnému zastoupení časových dotací jednotlivých vzdělávacích oblastí vymezených 

v rámcovém učebním plánu. RVP ZV: Celková povinná časová dotace pro ročníky nižšího 

stupně šestiletého gymnázia je stanovena v rozsahu 64 hodin. 

Školy při tvorbě učebního plán v svém ŠVP musí dodržet následující podmínky: 

• Musí být dodržena celková povinná časová dotace (u druhého stupně ZŠ odpovídá 

122 hodinám) 

• Nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé 

ročníky, která pro šesté a sedmé ročníky a odpovídající ročníky víceletých 

gymnázií činí 30 hodin a pro osmé a deváté ročníky a odpovídající ročníky 

víceletých středních škol činí 32 hodin 

• Je zároveň stanovena minimální týdenní hodinová dotace, která pro šesté a sedmé 
ročníky a odpovídající ročníky víceletých gymnázií činí 28 hodin a pro osmé a 

deváté ročníky a odpovídající ročníky víceletých středních škol Činí 30 hodin 

69 

r~ 



19.2 Učební plány dvojjazyčných tříd 

Z analýzy učebních plánů jednotlivých dvojjazyčných tříd uvedených v příloze56 

vyplývají následující údaje: 

Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 

1. ročník 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE 32 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE PRO NJ 1 O 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY V ČJ 2 

2. ročník 

Týdenní hodinová dotace 

Týdenní hodinová dotace pro NJ 

Nepovinné předměty v ČJ 

32 

2 

9 

Rakouská škola v Praze, o.p.s 

1. ročník 

Týdenní hodinová dotace 

Týdenní hodinová dotace pro NJ 

31 

6 

Nepovinné předměty v NJ 

Nepovinné předměty v ČJ 

2. ročník 

3 

Týdenní hodinová dotace 

Týdenní hodinová dotace pro NJ 

31 

7 

Nepovinné předměty v NJ 

Nepovinné předměty v ČJ 

3 

56 Učcbni plán Gymnázia F.X. Šaldy, Příloha i . 3 
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Gymnázium Dr. Karla Polesného 
1. ročník 

Týdenní hodinová dotace 

Týdenní hodinová dotace pro NJ 

2. ročník 

Týdenní hodinová dotace 

Týdenní hodinová dotace pro NJ 

Škola česko-německého setkávání, při Německé škole v Praze, s.r.o. 
Tato škola zastává v rámci těchto bilingvních sekcí specifické místo. V prvé řadě se 

jedná o osmileté gymnázium, zřízené až v roce 2001. Jak již název této sekce v rámci 

Německé školy napovídá jedná se o setkávání českých i německých žáků v rámci výuky v 

integrovaných třídách. Při přijímacím řízení jsou již vyžadovány dobré znalosti německého 

jazyka, neboť hned o prvního ročníku probíhá výuka některých odborných předmětů 

v němčině. 

1. ročník 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE 32 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE PRO NJ G 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE PRO PŘEDMĚTY 5 

V RÁMCI INTEGROVANÝCH TŘÍD 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE PRO ODBORNÉ 6 

PŘEDMĚTY V NJ 

2. ROČNÍK 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE 33 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE PRO NJ 6 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE PRO PŘEDMĚTY 5 

V RÁMCI INTEGROVANÝCH TŘÍD 

TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE PRO ODBORNÉ 6 

Předměty v NJ 
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3. ročník 

Týdenní hodinová dotace 

Týdenní hodinová dotace pro NJ 

Týdenní hodinová dotace pro předměty 

v rámci integrovaných tříd 

Týdenní hodinová dotace pro odborné 

Předměty v NJ 

33 

8 

4 

5 

4. ročník 

Týdenní hodinová dotace 

Týdenní hodinová dotace pro NJ 

Týdenní hodinová dotace pro předměty 

v rámci integrovaných tříd 
Týdenní hodinová dotace pro odborné 

34 

4 

13 

5 

Předměty v NJ 

Porovnáme-li tedy časové dotace jednotlivých škol s podmínkami danými 

Rámcovým učebním plánem zjistíme zásadní rozpor. Pro tyto dvojjazyčné sekce není 

možné splnit podmínky dané RVP ZV a zároveň dostát podmínkám, které vyžaduje tato 

specifická forma studia. RVP ZV stanoví týdenní hodinovou dotaci pro druhý stupeň 

základních škol ve výši 22 hodin, tomu odpovídají v poměru 4 hodiny najeden ročník a 

týden. Toto však v žádném případě neumožní zajistit intenzívní výuku německého jazyka 

v prvních dvou ročnících bilingvních sekcí, která je bezpodmínečně nutná pro přechod na 

výuku odborných předmětů v německém jazyce od třetího ročníku. RUP sice nabízí 

disponibilní časovou dotaci, ale ani ta školám neumožní docílit požadovaného počtu hodin 

pró intenzivní výuku němčiny. 

Možnosti, jak se s touto situací vypořádat tyto školy v podstatě nemají. Bilingvní 

sekce jsou (až na výjimku Školy česko-německého setkávání) uzpůsobeny tak, že jsou 

otevřeny všem žákům i bez předchozích znalostí německého jazyka. V průběhu dvou 

prvních ročníků žáky čeká velmi náročné studium, z důvodu docílení očekávaných 

výstupů. Tyto výstupy na konci základního vzdělávání bilingvních tříd a tříd základních 

škol ve vzdělávacím oboru „cizí jazyk" se liší. Během těchto prvních dvou let dosáhnou 

žáci bilingvních tříd jazykové úrovně s označením B1 dle Společného evropského 
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referenčního rámce pro jazyky57, která je nutná pro možnost pokračování ve výuce vedené 

převážně v němčině. Jako výstup pro základní školy RVP závazně stanovuje dosažení 

úrovně s označením A2. 

V případě, že by se bilingvní školy rozhodly ke snížení hodinové dotace pro cizí 

jazyk. Došlo by pak v důsledku i ke snížení požadované jazykové úrovně žáků a to by 

znemožnilo výuku odborných předmětů v cizím jazyce od třetího ročníku. Tím by však 

nebyly splněny podmínky pro bilingvální vzdělávání a to ať už co do obsahu, neboť by 

nebyla zajištěna dostatečná úroveň pro získání německé nebo rakouské maturitní zkoušky, 

tak i co do legislativního mezivládního ujednání. Školy by tak přestaly splňovat kritéria 

nutná pro bilingvní vzdělávání a dostaly by se na roveň školám s rozšířenou výukou 

německého jazyka, které vedou k získání zkoušky Německý jazykový diplom (Deutsches 

Sprachdiplom II). Nehledě na fakt, že materiální, personální i finanční zajištění ze strany 

zahraničních partnerů, které je součástí těchto ujednání, vyžaduje na straně české plnění 

podmínek mezivládních dohod. Tím je mimo jiné zajištění dostatečné jazykové i odborné 

znalosti pro možnost vykonání německé či rakouské maturity. 

Z výše uvedeného a s ohledem na vysokou kvalitu bilingvního vzdělávání a velmi 

dobré výsledky této formy studia se jeví jako nejlepší řešení této situace udělit bilingvním 

třídám výjimku, která by zaručila i nadále splnění podmínek nutných pro bilingvní 

vzdělávání. 

37 Toto dčleni je rozpracování v kapitole Rámcový vzdčlávací program a výuka cizích jazyků 
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Závěr 

Tato diplomová práce se zaměřovala na téma jazyk, bilingvismus a předevšim 

bilingvní vzdělávání v České republice, se zaměřením na česko-německé dvojjazyčné 

třídy. Podstatnou část tvořila problematika aktuálních změn v českém školství a jak se 

přechod na Rámcový vzdělávací program dotkne právě těchto bilingvních tříd. 

Obecná část práce byla zaměřena na definování jazyka, bylo nahlédnuto na jazyk a 

jazykovědu v historickém kontextu, na funkce jazyka, se zaměřením na funkci 

komunikativní. Nebylo opomenuto ani to, jak dochází k osvojení jazyka mateřského a jak 

posléze jazyk mateřský ovlivňuje osvojování jazyka cizího. 

Východiskem pro praktickou část této práce byla kapitola pojednávající o 

bilingvismu a jeho nejednotné terminologii i definování. Jedním z typů bilingvismu, 

bilingvismem umělým, či školním, jako výsledkem bilingvního vzdělávání se pak zabývala 

praktická část této práce. 

Bilingvní třídy v České republice byly zřizovány od školního roku 1990/1991 a 

česko-německé bilingvní sekce jsou realizovány na základě mezivládních dohod mezi 

Spolkovou republikou Německo a Rakouskem. V současné době existují dvě rakouské 

sekce a dvě sekce německé. Kapitoly zabývající se jednotlivými školami byly zaměřeny na 

legislativně právní rámec pro zajištění jejich činnosti, podmínky přijetí na tyto školy, 

formu a průběh studia a v neposlední řadě i na maturitní zkoušky a zvláštní ujednání s nimi 

spojené. Informace zde uvedené se zakládají na právních dokumentech a informacích 

poskytnutých vedením škol a jejich pedagogických pracovníků, dále pak pracovníků 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky a Výzkumného ústavu 

pedagogického v Praze, nebyly též opomenuti ani studenti sami, kteří svým hodnocením a 

připomínkami přinesly též důležité poznatky pro možnost zhodnocení tohoto studia. 

Výsledně bylo možné konstatovat, že se jedná o velmi dobře fungující 

„experiment", který umožní studentům stát se bilingvními jedinci. Tento fakt je potom 

doložen získáním českého i německého nebo rakouského maturitního vysvědčení. 

Podstatnou součást této praktické části zaujímá pak kapitola zabývající se 

Rámcovým vzdělávacím programem a změnami, který tento nový dokument přináší. 

Zákon, schválený k 1.1.2005 a pozměněný k 1.9. 2005 stanovuje školní rok 2007/08 jako 
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počáteční období kdy všechny základní školy začnou učit podle Školních vzdělávacích 

programů, vytvořených na základě Rámcových vzdělávacích programů. Při analýze 

učebních plánů bilingvních tříd a rámcového učebního plánu byl zjištěn podstatný rozpor 

v hodinové dotaci stanovené Rámcovým učebním plánem a dotací nutnou k zajištění 

bilingvní výuky na těchto školách. Jako nejlepší možné řešení tohoto problému a zajištění 

zdárného průběhu studia, se pak jeví udělení zákonné výjimky pro tyto bilingvní třídy. 

rr 
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Zusammenfassung 

Thema dieser Diplomarbeit ist bilinguale Ausbildung in der Tschechischen 

Republik mit dem Schwerpunkt auf die deutsch-tschechische bilinguale Ausbildung. Ihre 

Geschichte, gegenwärtiger Stand und nicht zuletzt deren möglichen Schwierigkeiten in 
Hinsicht auf die aktuellen Veränderungen im tschechischen Bildungssystem. 

Der theoretische Teil behandelt die Sprache im Allgemeinen, ihre Definitionen und 

Funktionen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem Verhältnis zwischen der Sprache 

und dem Denken gewidmet. Es wird auch die Problematik des Sprachenerwerbs bei der 

Muttersprache behandelt, sowie die theoretischen Konzeptionen und die einzelnen Phasen 

des Erwerbs. Das dritte Kapitel befasst sich mit den theoretischen Grundlagen des 

Terminus Bilingualismus oder auch Zweisprachigkeit und deren komplizierten und nicht 

einheitlichen Definitionen. Welche Gründe des Bilingualismus finden wir, nach welchen 

Kriterien wird er eingeteilt. Aus den verschiedenen Typen des Bilingualismus ( 

individueller, kolektiver, koordinativer, usw.) wird im dem praktischen Teil der Arbeit der 

schulische Bilingualismus betrachtet. 

Die Geschichte der bilingualen Ausbildung in unserem Land ist nicht lang. Von 

einem großen Aufschwung kann man erst in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts 

sprechen. Gleich nach der "Wende" hat man mit internationalen Verhandlungen begonnen 

und ab dem Jahre 1990 sind die ersten bilingualen Klassen entstanden. Zurzeit existieren 

16 bilinguale Gymnasien davon zwei in Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik 

Deutschland und zwei in Zusammenarbeit mit Österreich. In den bilateralen Konventionen 

wird der Anteil der beiden Staaten an dem inhaltlichen, personellen und materiellen 

Sicherung der bilingualen Ausbildung bestimmt. 

Ziel dieser Arbeit war herauszufinden wie und unter welchen Bedingungen diese 

Ausbildung realisiert wird. Was ist Ziel dieser deutsch-tschechischen bilingualen Zweigen 

und wird man es erreichen. 

Nicht zuletzt werden die aktuellen Veränderungen im tschechischen 

Bildungssystem behandelt. "Das Rahmenbildungsprogramm" und seine Konsequenzen auf 

die bilinguale Ausbildung. 
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Es hat sich folgendes ergeben. Die deutsch-tcheschische Kooperation im Rahmen 

dieser Ausbildung hat sich als besonders bereichernd und fruchtbar erwiesen. Die 

biliguale Ausbildung führt bei den Schülern zum Erwerb des schulischen Bilingualismus, 

der sowohl durch den Abschluss des tschechischen als auch des deutschen oder 

österreichischen Abiturs bestätigt wird.. Die Schüler bekomen im Laufe ihrer Schulzeit 

reichhaltige Erfahrungen mit den unterschiedlichen Lehr- und Lernprogrammen 

tschechischer und deutscher Lehrkräfte und haben damit eine gute Vorraussetzung für eine 

akademische Laufbahn. Dank dem Bildungsangebot, das den Zugang zur 

deutschsprachigen Kultur, Politik und Gesellschaft beinhaltet, kann die deutsche oder 

österreichische Kultur verstanden werden und zu besseren Völkerverständnis führen. Sie 

wachsen in ihren prägenden Jahren in zwei Kulturkreisen auf und sammeln immer wieder 

grenzüberschreitende Erfahrungen und das ist für ihr Leben maßgebend. Sie sind für 

interkulturelle Kooperationen prädestiniert. Die Ziele dieser Ausbildung kann man damit 

als erfüllt betrachten. 

Als problematisch zeigen sich aber die künftigen Veränderungen in tschechischem 

Schulwesen. "Das Rahmenbildungsprogramm" schreibt den sechsjährigen Gymnasien vor 

seine zwei ersten Jahre unter Bedingungen "des Rahmenbildungsprogramms" für 

Grundschulwesen durchzuführen. Diese Bedingungen einzuhalten ist jedochr für diese 

bilinguale Zweigen in den zwei ersten Jahren nicht möglich. Eben in diesen ersten Jahren 

müssen die Schüler solche Sprachkenntnisse erlangen, um ab dem dritten Jahrgang an dem 

Fachunterricht in der deutschen Sprache teilnehmen zu können. Im Hinblick auf die 

einzuhaltenden Regierungsvereinbarungen zwischen der Tschechischen Republik und der 

Bundesrepublik Deutschland oder Österreich führt diese Situation zu einer Ausnahme für 

die sechsjährige bilinguale Klassen. 
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Příloha č. 1: Seznam dvojjazyčných tříd na území České 

republiky 



10 LVIII 2002 

Příloha k Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a ) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě z á k l a d n í c h 
škol, středních Skol a vyšíích odborných Skol (školský zákon), ve znčnípozdčjších předpisů, o rovnocennosti maturitní zkoušky z prvního 
Cizího j a z y k a V dvoj jazycnyChjHdách gymnázií se státní všeobecnou jazykovou zkouškou konanou ve státních jazykových školách, č. j. 29 
700/2001-23 ze dne 1. 2. 2002. , • > ' 

Podle i n ^ l r á ^ b l i ^ f ó Š í í l ^ l ^ & i ^ B Í v a školství, mládeže a tělovýchovy se postupuje při maturitních zkouškách ve třídách s výukou 
vybraných předmětů ý;dzím jazyce v těchto gymnáziích: 

1) Gymnázium, Olomouc — Hejčín, Tomková 45 
(českó-aňgličké třídy zřízené \e spolupráci s Velkou Británií) • • 

2) Gymnázium Jana Nerudy, škola hiavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 
(české-frpneouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií) 

3) Slovanské gymnázium, Olomouc, Iř. Jiřího z Poděbrad 13 
(česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií) 

4) Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 
(česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francii) 

5) Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, Nám. Fr. Křižíka 860 
(česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francií) 

6) Gymnázium, Písek, Komenského 89 
(česko-francouzské třídy zřízené ve spolupráci s Francouzským společenstvím Belgie) 

7) Gymnázium F.X. Saldy, Liberec 11, Partyzánská 530 
(česko-némecké třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo) 

8) Gymnázium Na Pražačce, Priihn 3, Na Ohradě 1700 
(česko-némecké třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo - dobíhající studium) 

9) Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo, Komenského nám. 4 
(česko-némecké třídy zřízené ve spolupráci s Rakouskem) 

10) Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 
(česko-italské třídy zřízené ve spolupráci s Itálií) 

11) Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 
(česko-španélské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem) 

12) Gymnázium, Brno-Bystrc, Vejrostova 2 
(českO'španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem) 

13) Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 

(česko-španélské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem) 

14) Rakouská škola v Praze, o. p. s., Praha 5, Drtinová ul. 3 

15) Česko-italské gymnázium, s. r. o., Praha 9, Sadská 530 (česko-italské třídy) 

16) Euroregionální gymnázium, s. r. o., Liberec 32, Radčice 152 
cčesko-francouzské třídy, česko-anglické třídy) 



Rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o změně Přílohy k Rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona 
č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších 

odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnázií 
s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci 

s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou 
republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem 

a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., č.j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002 

Č. j. 32 228/2004-23 V Praze dne Iv . ledna 2005 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle § 171 odst. 1 ve spojeni 
s § 185 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávám (školský zákon), toto rozhodnutí: 

Příloha Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) 
zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních 
zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve 
spolupráci s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou 
republikou Německo, Rakouskem, Itálií, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s., 
č.j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002 se mění takto: 
a) V bodu 8 se text „8) Gymnázium Na Pražačce , Praha 3, Na Ohradě 1700 

(česko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo -
dobíhající studium)" 

nahrazuje textem „8) Německá škola v Praze, s.r.o., Praha 5, Schwarzenberská 
1/700 
(češko-německé třídy zřízené ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo)" 

b) Doplňuje se bod 16, který zní „16) Biskupské gymnázium a Církevní základní škola, 
České Budějovice, Jirsíkova 5) 

(česko-španělské třídy zřízené ve spolupráci se Španělskem/' 

ČI. 1 

ČI. 2 
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2005 

PaedDr. Jaroslav Múllner 

náměstek ministryně skupiny regionálního školství 

f~r 



Příloha č. 2: Odlišnosti maturitních zkoušek platné pro všechny 

bilingvní sekce 



Sešit 3 3 

Rozhodnutí 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., 
o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách 
gymnázií s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci 

s Velkou Británií, Francií, Francouzským společenstvím IJelgie, 
Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Iíálií, Španělskem 

a v Rakouské škole v Praze, o. p. s. 

C. j. 28 019 /2001-23 V Praze dne 1. 2. 2002 

Jedním z opatření Ministerstva Školství, mládeže a tělovýchovy k postupnému dosahování cizojazyčné vzdělanosti u naší mládeže bylo 
od roku 1990 zřizování pětiletého a následně šestiletého studia s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce ve třídách gymnázií (dá le jen 
„dvojjazyčné třídy gymnázií"). 

Dvojjazyčné třídy gymnázií byly zřízeny od školního roku 1 9 9 0 / 9 1 na základě mezinárodních dohod a připojených protokolů s tanovu-
jících podíl smluvních stran na obsahovém, personálním a materiálním zajištění dvojjazyčné výuky. Tuto výuku řídí Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy spolu s ministerstvem školství příslušné země prostřednictvím jeho zástupce. 

V dvojjazyčných třídách gymnázií se vyučuje podle učebních osnov a učebních plánů gymnázií upravených podle dohody s minister-
stvem školství příslušné země. Tato úprava spočívá v začlenění některých složek učebních plánů a učebních osnov zahraničních středních 
škol do učebních plánů a učebních osnov vydaných pro dvojjazyčné třídy gymnázií v České republice. T o se promítá též do celkové kon-
cepce maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií a do obsahu a organizace jednotlivých maturitníc h zkoušek konaných v čes-
kém jazyce a v příslušném cizím jazyce, jak byly dohodnuty se zástupci školských orgánů jednotlivých států. 

Změněné pojetí maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií vyžadovalo a dále vyžaduje tyto zkoušky pokusně ověřit. Proto 
se v návaznosti na Rozhodnut í ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 14 9 7 6 / 1 9 9 4 - 2 1 ve znění pozdějších předpisů vydává toto roz-
hodnutí o experimentálním ověřování maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií. 

Maturitní zkoušky v dvojjazyčných třídách gymnáziíse kona j í podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České re-
publiky č. 4 4 2 / 1 9 9 1 Sb., o ukončování studia ve s tředních školách a učilištích, s těmito odlišnostmi: 

I. 
Maturitní zkouška ve třídách s výukou vybraných předmětů v jazyce anglickém, francouzském, německém, 
španělském a italském zřízených ve spolupráci s Velkou Britanií, Francií. Francouzským společenstvím 
Belgie, Rakouskem, Itálií, Španělskem 

Cl. 1 
Předměty matur i tn í zkoušky 

(1) Povinné a volitelné předměty maturitní zkoušky a její formy (tj. písemná zkouška, ústní zkouška, písemná práce jako součást ústní 
Zkoušky) jso.ii stanoveny v učebních plánech dvojjazyčných tříd. Žák může konat ještě dobrovolně maturitní zkoušku z j e d n o h o předmětu , 
jehož celková hodinová dotace činila nejméně čtyři vyučovací hodiny. 

(2) Písemné práce a písemné zkoušky z předmětů, kromě předmětu český jazyk a literatura, trvají nejdéle 300 minut, ústní zkoušky 
Z těchto předmětů nejdéle 20 minut. Témata písemných prací, písemných zkoušek a ústních zkoušek včetně počtu témat stanoví ředitel 
gymnázia, pokud není dále stanoveno jinak. Způsob zadání témat žákům při písemné práci, při písemné zkoušce a ústní zkoušce stanoví ře-
ditel gymnázia po projednání se zkušební komisí. 

(3) V dvojjazyčných třídách zřízených ve spolupráci s Francií provede výběr témat česko-francouzská komise jmenovaná Francouz-
ským institutem. V dvojjazyčných třídách zřízených ve spolupráci se Španělskem stanovuje témata písemných prací a jejich počet španěl-
ská strana prostřednictvím Španělského velvyslanectví v Praze. V dvojjazyčných třídách zřízených ve spolupráci s Itálií provede výběr té-
rnat písemných prací a písemných zkoušek Ministerstvo školství Italské republiky. 

(4) Výsledky písemných prací se žákům oznámí nejpozději před zahájením ústních zkoušek. 

Cl, 2 
•Termíny maturitních zkoušek 

(1) V dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v jazyce anglickém a v dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou 
^braných předmětů v jazyce francouzském zřízených ve spolupráci s Francií sematur i tní zkouška z českého jazyka a literatury a z prvního 

Cizího jazyka koná po úspěšném uzavření klasifikace ve všech vyučovacích předmětechv pátém ročníku šestiletého studia (dále jen , ,první 
tást maturitní zkoušky"), a to v období od 10. do 25. června. Ve školách podle věty první se písemná práce z českého jazyka a literatury ko-
tlá v dubnu, písemná práce z prvního cizího jazyka se koná v dubnu nebo v květnu; písemné zkoušky se konají v termínu písemných prací 
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nebo v termínu ústních zkoušek. V dvojjazyčných třídách zřízených ve spolupráci s Francií se v týdnu následujícím po termínu písemných 
zkoušek a písemných prací opravují písemné práce a písemné zkoušky komisí jmenovanou Francouzským institutem. Přesné datum pí-
semných prací, písemných zkoušek a ústních zkoušek určí ředitel gymnázia. 

(2) V dvojjazyčných třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů v jazyce francouzském zřízených ve spolupráci s Francouzským 
společenstvím Belgie se maturitní zko.uška z českého jazyka a literatury a francouzského jazyka koná současně s ostatními předměty matu-
ritní zkoušky po úspěšném ukončení šestého ročníku. Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury a francouzského jazyka se ko-
nají v dubnu,v termínu určeném ředitelem gymnázia. Termíny ústních maturitních zkoušek stanoví ředitel gymnázia v souladu s vyhláškou 
M S M T č . 442 /91 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích. 

(3) Před zahájením ústních zkoušek se žáci nezúčastňují vyučování v rozsahu pěti až osmi vyučovacích dnů, které jsou určeny na pří-
pravu k maturitní zkoušce. Přesný rozsah stanoví ředitel gymnázia. Žákům, kteří konají první část zkoušky, se stanoví doba na přípravu 
k vykonání této první části zkoušky v rozsahu tří vyučovacích dnů. Pokud ředitel gymnázia rozhodne, že písemné zkoušky se konají v ter-
mínu písemných prací, stanoví dobu na jejich přípravu podle počtu zkoušek, zpravidla jeden vyučovací den na přípravu k jedné písemné 
zkoušce. Ředitel může stanovit volno na přípravu také před písemnými pracemi, a to jeden vyučovací den na přípravu k písemné práci 
z jednoho předmětu. 

ČI. 3 
Opravné zkoušky ve třídách s výukou vybraných předmětů v jazyce anglickém a v dvojjazyčných třídách s výukou vybraných 

předmětů v jazyce francouzském zřízených ve spolupráci s Francií 

(1) Jestliže byl žák dvojjazyčné třídy gymnázia s výukou vybraných předmětů v jazyce anglickém v první části zkoušky klasifikován 
z jednoho předmětu stupněm 5 — nedostatečný, koná opravnou zkoušku na konci srpna téhož školního roku. V dvojjazyčných třídách zří-
zených ve spolupráci s Francií koná opravnou zkoušku v měsíci září. Písemnou práci neopakuje, pokud z n í nebyl klasifikován stupněm 5 
— nedostatečný. Jestliže žák u této opravné zkoušky neprospěl, opakuje zkoušku včetně písemné práce v šestém ročníku v termínu maturit-
ních zkoušek stanoveném ředitelem gymnázia. Jestliže byl žák v první části zkoušky klasifikován z obou předmětů stupněm 5 — nedosta-
tečný, postupuje rovněž do šestého ročníku a maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a z prvního cizího jazyka včetně písemné prá-
ce opakuje v šestém ročníku v termínu maturitních zkoušek stanoveném ředitelem gymnázia. 

ČI. 4 
Zkušební komise 

(1) K maturitní zkoušce v dvojjazyčné třídě přizve Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zástupce příslušného orgánu cizího 
státu, který se podle mezinárodní dohody podílí na zabezpečení dvojjazyčné výuky. V případě, že se tento zástupce zkoušky zúčastní, je 
členem zkušební komise. 

(2) Předsedu zkušení komise v dvojjazyčné třídě gymnázia jmenuje do konce února každého školního roku příslušný krajský úřad. 
Předsedou zkušební komise je jmenován pedagogický pracovník z jiné střední školy nebo z vysoké školy, který má odbornou a pedagogic-
kou způsobilost pro výuku v gymnáziu, nejméně pětiletou pedagogickou praxi na střední nebo vysoké škole a ovládá příslušný cizí jazyk. 
Při opravných zkouškách a při zkouškách v náhradním termínuje předsedou zkušební komise ředitel gymnázia, ve kterém se zkoušky ko-
nají, popř.' zástupce ředitele, kterého ředitel gymnázia výkonem funkce předsedy zkušební komise pověřil. 

(3) Prokáže-li se neobjektivnost zkušební komise, jmenuje novou zkušební komisi Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

ČI. 5 
Vysvědčení o maturitní zkoušce 

(1) Žákům, kteří úspěšně vykonali první část maturitní zkoušky, se vydá výpis z protokolu o maturitních zkouškách podepsaný před-
sedou zkušební komise a ředitelem gymnázia. Po úspěšném vykonání celé maturitní zkoušky se žákům vydá vysvědčení o maturitní zkouš-
ce, které má datum ukončení maturitní zkoušky žáka a ostatní příslušné náležitosti. Vysvědčení se vydá žákům nejpozději do 7 dnů od zá-
věrečné porady zkušební komise. 

(2) Na vysvědčení o maturitní zkoušce se za text „Maturitní zkouška byla vykonána podle vyhlášky Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky č. 442 /1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích", doplní text „a podle Rozhodnuli 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58pism.a) zákona č. 29/1984 Sb., o sousta vě základních škol, středních škola vyšších 
°dborných škol (školský zákon), ve zněni pozdějších předpisů, o experimentálním ověřováni maturitních zkoušek ve třídách gymnáziís vý-
tkou vybraných předmětů v cizím jazyce, zřízených ve spolupráci s Velkou Británií, Francii, Francouzským společenstvím Belgie, Spolko-
vou republikou Německo, Rakouskem, Itálii, Španělskem a v Rakouské škole v Praze, o. p. s.", č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002. 

II. 
Maturitní zkouška ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů 

v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou N ě m e c k o 

Třídy gymnázií s výukou vybraných předmětů v německém jazyce (dále jen „česko-německé třídy") se v České republice zřizují od škol-
k o roku 1990/1991 podle dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Stálou konferencí ministrů školství Spolkové 
^Publiky Německo. Na jejím základě je stanoven podíl obou stran na obsahovém, personálním a materiálním zajištění výuky. Vyučování 
t česko-německých třídách řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve spolupráci se sekretariátem Stálé konfe-
k c e ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo. 

^ česko-německých třídách se vyučuje podle učebního plánu a učebních osnov upravených podle dohody se zástupci Stálé konference 



Příloha č. 3: Učební plán Gymnázia F.X. Šaldy 



Učební plán tříd gymnázia F.X. Šaldy, Liberec 
s výukou vybraných předmětů v jazyce německém 

šestileté studium 

Předmět Ročník IÍMÍHÍIIM 
1 2 3 1 4 1 5 6 

Český jazyk a literatura 4 4 3 3 3 3 3) 
Německý jazyk 10 9 6 6 4 4 3) 
Cizí jazyk 2 - - 3 3 3 3 6) 
Občanská výchova - 2 - - - -

Základy společenských věd - - 2 2 - -

Dějepis v německém jazyce 
Dějepis v českém jazyce ; 2 

1 
1 

2 
2 

3 
2 

3 
6) 

Zeměpis v českém jazyce 2 2 2 - - -

Zeměpis v německém jazyce - - 2 3 3 5), 6) 

Matematika v českém jazyce 4 3 1 1 -

Matematika v německém jazyce - _ 3 3 4 4 4), 6) 
Fyzika 1) 2 2 2 2 3 3 5), 6) 

Biologie 1) 2 2 2 2 3 3 5), 6) 

Chemie 2 2 2 2 2 -

Informatika a výpočetní 
technika 

2 - - - -

Estetická výchova -hudební 
2) 

1 1 - - -

Estetická výchova - výtvarná 
2) 

1 1 2 

Tělesná vvchova 2 2 2 2 2 2 
Volitelný předmět 1 - - - - 2 
Volitelný předmět 2 - - - - 2 

- - - - - -

Celkem 32 32 32 32 32 32 

Nepovinné předměty 2 2 2 2 2 2 



1) vyučuje se v jazyce německém od 3. ročníku 
2) ve 3. ročníku má student Vv nebo Hv 
3) povinný předmět maturitní koušky - písemná práce a ústní zkouška 
4) povinný předmět maturitní zkoušky - písemná práce v německém jazyce 
5) volitelný předmět maturitní zkoušky - písemná práce v německém jazyce, student si volí jeden z 
předmětů uvedených pod 5) 
6) volitelný předmět maturitní zkoušky - ústní zkouška, student se povinně zvolí dva z předmětů označených 
pod 6) 
zkouška se koná v jazyce, který byl v předmětu v posledním ročníku jazykem vyučovacím, dějepis zahrnuje jak 
českou, tak i německou část 

r~ 



Příloha č. 4: Rozhodnutí MSMT CR o pokusném ověřovaní 

organizace, průběhu a ukončování studia v 

Německé škole v Praze s.r.o. 

i . 



2 LVII 2001 

ČÁST NORMATrVŇÍ 

Rozhodnutí 

Ministerstvo Školství, mládeže a tělovýchovy podle §58 písm. a)zákona č.29/1984 Sb., p soustavě základních škol, středních škol a vyšších 
odborných škol, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), o pokusném ověřování organizace, průběhu a ukončování studia v Němec-
ké škole v Praze s.r.o. -

1) Německá škola v Praze s.r.o., se sídlem Skuteckého 1384, Praha 6, byla zařazena do sítě škol, předškolních zařízení a školských zaříze-
ní ve smyslu § 13a a násl. zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve zněm pozdějších předpisů, rozhodnutím 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 19 678/2001 ze dne 26. června 2001. 

2) Německá škola v Praze s.r.o. je osmileté gymnázium ve smyslu §15 zákona č.29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středníchškol 
a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3) V Německé škole v Praze s.r.o. se vyučuje podle učebního plánu schváleného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 14 
332/2001-23 ze dne 19.3.2001. V předmětech vyučovaných v českém jazyce se vyučuje podle učebních osnov schválených Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 20 596/1999-22 ze dne 5.5.1999, v předmětech vyučovaných v německém, popř. an-
glickém jazyce se vyučuje podle učebních osnov schválených Stálou konferencí ministrů školství Spolkové republik)' Německo pro ba-
vorská gymnázia, schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 19 170/2001-23 ze dne 7.6.2001. 

1) Organizace a průběh studia v Německé škole v Praze s.r.o. se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, pokud toto 
rozhodnutí, včetně příloh, které jsou jeho součástí, nestanoví jinak. 

2) Vyučovacím jazykem je český jazyk a německý jazyk, a to za podmínek stanovených v učebním plánu schváleném Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy pod č.j. 14 322/2001-23 ze dne 19.3.2001. 

3) Škola vydává vedle vysvědčení podle právních předpisů platných na území České republiky také vysvědčení podle německých práv-
ních předpisů. Klasifikační stupně jsou pro tento účel převáděny podle převodní tabulky uvedené v příloze k tomuto rozhodnutí 

4) Maturitní zkouška se Ve školním roce 2004/2005 a letech následujících uskuteční podle Rozhodnutí ministra školství mládeže a tělo-
výchovy České republiky dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) ve zněm po-
zdějších změn a doplňků, o experimentálním ověřování konání maturitních zkoušek ve třídách gymnázií s výukou vybraných předmětů 
v německém jazyce zřízených ve spolupráci se Spolkovou republikou Německo a maturitních zkoušek v Rakouské škol e v Praze, č.j. 
11576/95-24, ze dne 6. března 1995, ve znění Rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 30 567/98-23 ze dne 8. března 
1999 a Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 11861/2001-23 ze dne 13. března 2001. Konání maturitní zkouš-
ky počínaje školním rokem 2009/2010 upraví zvláštní dohodajcterá bude uzavřena nejpozději do 30.6.2008. 

1) Doba platnosti pokusného-ověřování se stanoví na 16 let. Průběžné sledování pokusného ověřování průběhu, organizace a ukončování 
studia v Německé škole v Praze s.r.o. a jeho vyhodnocení provádí Výzkumný ústav pedagogický ve spolupráci s odborem středního 
a vyššího odborného vzdělávám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Č.j. 18 864 /2001-11-23 V Praze dne 10.. července 2001 

Cl. 1 

•• Cl. 2 

Cl. 3 

Cl. 4 

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1.9. 2001. 

Mgr. Eduard Zeman v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

r~ 



Příloha č. 5: Učební plán Školy česko-německého setkávání při 

Německé škole v Praze s.r.o. 



Deutsche Schule Prag / Německá škola v Praze, s.r.o.- zahraniční škola a gymnázium 
STUNDENTAFEL für die tschechischsprachigen Schüler Jgst. 6 -13 (I. - VIII.) 
Předepsané hodiny pro česky mluvící žáky ročník 6 - 1 3 (I. - VIII.) 

i II III IV V VI VII VIII 

Fach/předmět Jgst. 6 Jgst. 7 Jgst 8 Jgst. 9 Jgst. 10 Jgst. 11 Jgst. 12 Jgst. 13 Gesamt/celkem 
Tschechisch/čeština 4 4 4 4 4 4 4 * * 28 
Tsch. Geschichte/čs.dějepis 1 1 1 1 1 1 1 * * 5 
Deutsch 1. FS/Němčina 8 6 5 5 5 4 4 * * 37 
Englisch 2. FS/angličtina 3 4 4 4 4 4 4 * * 27 
Geschichte/dějepis 1 1 1 2 2 3 3 * * 15 
Geografie/zeměpis 2 2 2 2 2 0 * * 10 
Sozialkunde/obč. výchova 1 1 1 1 2 2 2 * * 10 
Mathematik/matematika 5 5 5 5 4 4 4 * * 32 
Biologie/biologie 2 2 2 2 2 3 * 3 * * * 16 
Chemie/chemie 2 2 2 3 3 * * 12 
Physik/fyzika 2 2 2 2 3 3 * * 14 
Kunst/výtvarná výchova 
Musik/hudební výchova 3 3 2 2 2 2 2 » * 16 
Ethik/etika 
Sport/tělocvik 2 2 2 2 2 2 2 * * 14 
Informatik/Informatika AG AG AG 
Seminar/seminář 2 2 * * 4 
Gesamtzahl/celkem 32 33 33 34 34 34 34 234 

Grün: integrierte Klassen / zelená: integrované třídy 
Orange: Unterricht in tschechischer Sprache / oranžová: vyučování v češtině 
Weiß: Deutschsprachiger Fachunterricht bzw. Fremdsprache / bílá: vyučování v němčině 
* alternativ Biologie oder Fysik / alternativní volba: biologie nebo fyzika 



Příloha č. 6: Učební plán Rakouské školy v Praze, o.p.s. 

r-



Rakouská škola v Praze o.p.s 
Drtinová 3/498, 150 00 Praha 5 

Výuka probíhá v současné době v ul. U Uránie 14, Praha 7 

gymnázium - všeobecné 
vyučovací jazyk: český a německý 

Učební plán 

Povinné předměty 
l.roč. 2.roč 3.roč. 

5 
4.roč 

e 
5.roč 

7 
6.roč 

£ CELKEM 
Český jazyk í 3 íi c . 3 i 4 21 
Německý jazyk 6 7 5 5 3 3 29 
Anglický jazyk 3 3 3 3 3 3 18 
Dějepis 2 f 2 3 2 10 
Občanská výchova . 2 
Základy společenských věd « 1 2 2 6 
Zeměpis 1 1 2 2 - 1 8 
Matematika 4 3 3 3 3 3 19 
Biologie 2 2 2 2 2 10 
Chemie 2 2 2 2 2 10 
Fyzika 2 2 2 2 2 10 
Informatika 1 2 3 
Estetická výchova / hudební výchova 1 1 2 2 6 
Estetická výchova / výtvarná výchova 1 1- 2 2 6 
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12 
Odborný iazyk matematika 1 1 
I a) Francouzština 4 3 3 3 13 
I b) Španělština 4 3 3 3 13 
II a) Seminář (v německém jazyce) 2 2 4 
II b) Seminář (v českém jazyce) 2 2 4 
III a) Seminář (v německém jazyce) 2 2 
III b)'Seminář (v českém jazyce) 2 2 
CELKEM 31 31 31 31 31 31 186 
Nepovinný předmět 1 1 1 1 1 1 6 
Nepovinný předmět 2 2 2 2 2 2 12 
Nepovinný předmět 1 1 1 1 2 5 
tyto hodiny jsou vyučovány v českém iazvce 

Nabídka seminářů a nepovinných předmětů byla pro tento rok odsouhlasena SGÁ. 



Příloha č. 7: Rozhodnutí MŠMT ČR o maturitní zkoušce v 

Rakouské škole v Praze, o.p.s. 



6 LVI II 2002 

III. 
Maturitní zkouška v Rakouské škole v Praze, o. p. s. 

V šestiletém studiu v Rakouské škole v Praze, o. p. s., (vyšší gymnázium) zařazené do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení 
v ČR, studují převážně žáci české státní příslušnosti. Výuka se uskutečňuje v jazyce německém s výjimkou povinných předmětů český jazyk 
a literatura a občanská nauka, v nichž je vyučovacím jazykem čeština. Tato modifikace výuky je zohledněna při maturitní zkoušce a matu-
ritní zkouška v dohodě s rakouským Spolkovým ministerstvem školství a kulturních záležitostí bude i nadále experimentálně ověřována 
takto: 

ČI. 1 

Maturitní zkouška v Rakouské škole v Praze, o. p. s., se koná 

a) podle příslušných ustanovení rakouského Zákona o školním vyučování a podle Vyhlášky spolkového ministra vyučování, umění 
a sportu ze dne 7.6. 1990 o maturitní zkoušce ve všeobecně vzdělávacích vyšších školách -Verordnung des Bundesministers für Unter-
richt, Kunst und Sport, BGBI .432 /1992-a její novely z 23. 12. 1992, BGBI.789/1992, 

b) podle dodatku k vyhlášce uvedené v odst. a) „Ustanovení o maturitní zkoušce pro Rakouskou školu v Praze — Reifeprüfungsbcstim-
mungen für die österreichische Schule Prag" vydaného rakouským Spolkovým ministerstvem vyučování a kulturních záležitostí dne 
19.1.1995, č. j. GZ 11 0 1 2 / 1 1 - 1 / 2 / 9 5 , 

c) podle Vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 442 /1991 Sb., o ukončování studia ve středních ško-
lách a učilištích, v předmětech český jazyk a literatura a občanská nauka. 

ČI. 2 

Maturitní zkouška se koná v jazyce, který byl v předmětu jazykem vyučovacím. 

ČI. 3 

Při maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury a občanské nauky je předsedou zkušební komise člen této komise jmenovaný Magi-
strátem hlavního města Prahy. 

ČI. 4 

Po úspěšně vykonané maturitní zkoušce se žákům vydá jedno vysvědčení v českém jazyce na tiskopise pro dvojjazyčné třídy gymnázií 
v České republice a jedno vysvědčení v jazyce německém na tiskopise pro rakouská gymnázia. Na českém vysvědčení o maturitní zkoušce 
se uvede tato doložka: „Maturitní zkouška vykonána podle Rozhodnuti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy podle § 58 písm. a) 
Zákona č. 29/J9S4Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
o experimentálním ověřování maturitních zkoušek ve třídách gymnáziis výukou vybraných předmětů v cizím jazyce zřízených ve spolupráci 
s Velkou Británii, Francií, Francouzským společenstvím Belgie, Spolkovou republikou Německo, Rakouskem, Itálii, Španělskem a v Ra-
kouské škole v Praze, o. p. s.", č. j. 28 019/2001-23 ze dne 1. 2. 2002. 

IV. 
Vyhodnocení experimentálního ověřování maturitních zkoušek v dvojjazyčných třídách gymnázií a 

v Rakouské škole v Praze, o. p. s. 

Vyhodnoc&ní Želé maturitní zkoušky v dvojjazyčných třídách gymnázií a v Rakouské škole v Praze, o..p. s., provede vždy po skončení 
celé maturitní zkoušky v příslušném školním roce Výzkumný ústav pedagogický v Praze podle kritérií dohodnutých s Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy dle § 58 písm. a) zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

V. 
Platnost rozhodnutí 

^oba platnosti tohoto rozhodnutí'se stanoví na 12 let. 
Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. září 2002. 

Mgr. Eduard Zeman v. r. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 



Příloha č. 8: Učební plán Gymnázia Dr. Karla Polesného, 

Znojmo 

r~ 



Zájemcům ze 7. tříd zš 
Učební plán dvojjazyčného šestiletého studia - Gymnázium Dr. Karla Polesného Znojmo 

I. II. III. IV. V. VI. 
Český jazyk a lit. 4 3 3 3 3 3 

Německý jazyk a lit. 8 9 5 5 4 3 
Anglický jazyk 2 2 4 4 4 4 

Občanská výchova 1 1 - - - -

Základy spol. věd* - - 2 2 2 1 
Dějepis* 1 2 2 2 2 2 

Zeměpis* 2 1 2 2 1 2 
Matematika* 4 3 3 3 4 3 

Fyzika* 2 2 2 2 2 2 
Chemie 2 2 2 2 2 2 
Biologie 2 2 2 2 2 2 

Informatika 1 2 2 - - -

Estetická výchova ** 1 1 1 1 - -

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 
Volitelný předmět 1 - - - 2 2 2 
Volitelný předmět 2 - - - - 2 2 
Volitelný předmět 3 - - - - - 2 

Celkem 32 32 32 32 32 32 
* Od 3. ročníku se vyučuje matematika, dějepis, zeměpis, fyzika a základy společenských věd v německém jazyce. 

** Žáci si volí hudební nebo výtvarnou výchovu 
V rámci volitelných a nepovinných předmětů a kroužků si mohou vybrat z velké nabídky předmětů a tím se 
orientovat na další studium na vysoké škole Jsou to např: konverzace z anglického jazyka, latina, ruština, 

francouzština, semináře z matematiky, zeměpisu, chemie, fyziky, biologie, dějepisu, rýsování a 
deskriptivní geometrie, programování, seminář z estetické výchovy a jiné aktuálně nabízené předměty. 


