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Výuka cizích jazyků



Anglický jazyk

• Jedná se o první cizí jazyk (studují ho všichni žáci)

• Žáci jsou rozděleni v rámci tříd na základě rozřazovacího 
testu do dvou skupin

• V prvním a v druhém ročníku je vyučován 3x týdně

• Ve třetím a ve čtvrtém ročníku je vyučován 4x týdně a z 
toho jednu hodinu ve všech skupinách vyučuje rodilý 
mluvčí

• Ve třetím ročníku je možnost vybrat si dvouletý seminář z 
anglického jazyka s dotací dvě hodiny týdně a tím si 
prohloubit znalosti nejen anglického jazyka, ale i získat 
vědomosti z reálií anglicky mluvících zemí



Anglický jazyk

• Ve čtvrtém ročníku je možnost zvolit si seminář z anglického 
jazyka s dotací 3 vyučovací hodiny týdně

• Výstupní úroveň je dle SERR B2+

• Naší partnerskou školou je Feng-Shan Senior High School z 
Tchaj-wanu, až do pandemie probíhaly 2x ročně studentské 
výměny



Druhé cizí jazyky

Nabídka druhých cizích jazyků:

• Německý jazyk

• Francouzský jazyk

• Španělský jazyk

• Ruský jazyk

Druhé cizí jazyky se vyučují s dotací 3 hodiny týdně.

Ve třetím ročníku je možnost zvolit si dvouletý seminář s 
dotací 2 hodiny týdně.



Německý jazyk
10 DŮVODŮ PROČ SE UČIT NĚMECKY:
1. PRACOVNÍ SVĚT

• komunikace s mezinárodními partnery

2. KOMUNIKACE – MÉDIA

• rozvoj v oblasti informačních technologií, webové stránky v NJ

3. CESTOVÁNÍ

• německy mluvící země v sousedství ČR

4. TURISMUS A HOTELNICTVÍ

• německy mluvící lidé jsou důležitou skupinou turistů

5. VĚDA A VÝZKUM

• 2. nejdůležitější jazyk vědy



Německý jazyk
6. MEZINÁRODNÍ KARIÉRA

• lepší pracovní vyhlídky u německých firem

7. STUDIJNÍ MOŽNOSTI

• udělování velkého počtu stipendií

8. VÝMĚNNÉ PROGRAMY

• mezi Německem a dalšími zeměmi existují dohody o programech

9. KULTURNÍ POROZUMĚNÍ

• možnost , jak získat vhled do života německy mluvících lidí

10. LITERATURA, HUDBA,FILOZOFIE

• NJ je např. jazyk Goetheho, Beethovena, Mozarta, Freuda, 
Einsteina



Španělský jazyk

Španělština je oblíbeným jazykem pro:
1. Světovou rozšířenost

2. Praktičnost

3. Libozvučnost

4. Lehkou vyslovitelnost

5. Nenáročnou větnou strukturu 

6. Mnoho slov je podobných angličtině



Španělský jazyk

• Obrovskou devizou pro naši školu je permanentní 
přítomnost rodilého mluvčího, který v prvním a druhém 
ročníku učí 2 hodiny a ve třetím a čtvrtém 1 hodinu ze 3. 
Tímto způsobem mají žáci stálý, aktivní a přímý kontakt 
s reálným jazykem a zároveň se lépe učí reálie španělsky 
mluvících zemí.

• Dále navštěvujeme Institut Cervantes v Praze, který 
zaštiťuje studium španělštiny, pořádáme zájezdy do 
Španělska.



Francouzský jazyk

PROČ SI VYBRAT FRANCOUZŠTINU?

1. Francouzština je společně s angličtinou jediným 
jazykem, kterým se hovoří na pěti kontinentech, mluví 
jí více než 274 miliónů lidí.

2. V České republice ji ovládá jen 2, 8 % populace.

3. Oproti všeobecnému přesvědčení francouzština není 
obtížnější než španělština, jen má o něco složitější 
výslovnost.



Francouzský jazyk

4. Znalost francouzštiny se může stát trumfem při hledání 
zaměstnání v mnoha francouzských nadnárodních firmách, 
sídlících i ve východních Čechách.

5. Znalost francouzštiny vám umožní  studovat ve Francii na 
renomovaných univerzitách (Sorbonna, Univerzita Pierra a Marie 
Curie).

6. Je to pracovní a oficiální jazyk mezinárodních organizací, např.  
EU, OSN, UNESCO, NATO,... Znalost francouzštiny je nezbytně 
nutná pro ty, kteří přemýšlejí o kariéře v mezinárodních 
institucích.

7. Francouzština je třetím nejpoužívanějším jazykem na internetu.



Ruský jazyk

CO VÁM MŮŽE NABÍDNOUT RUŠTINA?

1. Ruština je stejně jako čeština slovanský jazyk.

2. Ruská federace je rozlohou největší zemí světa. Ruštinu používá 
přibližně 300 miliónů lidí.

3. Ruština je jedním ze šesti úředních jazyků OSN. 



Ruský jazyk

4. Rusko se opět stává jednou z hospodářsky důležitých 
zemí světa. Ruština v kombinaci s angličtinou je 
ideálním krokem k úspěchu ve světě průmyslu a 
obchodu. 

5. Ruština vám umožní ponořit se do světa ruské kultury, 
vědy, techniky a při cestování poznat mentalitu jiného 
slovanského národa, starobylá ruská města i 
nádhernou přírodu. 



Mozart Times 

• Naši studenti vytvářejí dvakrát ročně anglický 
časopis, který pokrývá aktuální témata

• Novinkou je spolupráce i druhých cizích jazyků
• Tentokrát téma – Výběr druhého cizího jazyku



METODA CLIL

• I naší škole probíhá výuka metodou CLIL

• Realizuje se v předmětech Seminář z matematiky, 
fyzika a biologie 

• Tato metoda plně integruje výuku učiva daného 
předmětu, tak i cizího jazyka



Děkujeme za pozornost 
a

těšíme se na další setkání 
na našem gymnáziu

www.gymozart.cz



To je cíl… 


