
DOD - komise 2. cizích jazyků: odpovědi na často kladené dotazy 

1. Jaká je motivace žáků učit se 2. cizí jazyk? 

V současné době naši žáci většinou velmi dobře hovoří anglicky, což je v dnešním 

globalizovaném světě nutností. Znalost alespoň jednoho dalšího cizího jazyka rozšiřuje 

povědomí o kultuře, tradicích i myšlení jiného národa. Francie i Německo mají zájem své 

jazyky propagovat, je proto mnohem snazší najít partnerské školy v těchto zemích a 

spolupracovat s nimi na různých projektech již během studia na gymnáziu. České univerzity 

nabízí např. v rámci programu Erasmus+ stáže a pobyty na univerzitách ve Francii, Německu i 

v souvisejících jazykových oblastech. Znalost 2. cizího jazyka nabízí nepochybně širší 

uplatnění na trhu práce (viz https://mapa-francouzstiny.cz).  

Při rozhodování o výběru dalšího cizího jazyka pro své dítě dejte prosím stranou obavy, že jej 

nezvládne, např. proto, že u vás doma nikdo daným jazykem nemluví. Výuku máme na 

starost my a Vám budeme vděčni za spolupráci na mimoškolních akcích (např. školní 

výměny).  

2. Od které třídy se 2. cizí jazyk na našem gymnáziu vyučuje a s jakou hodinovou dotací? 

Druhý cizí jazyk – a to buď němčina, nebo francouzština se na našem gymnáziu vyučuje od 3. 

třídy osmiletého gymnázia (tercie) a 1. třídy šestiletého a čtyřletého gymnázia vždy v 

tříhodinové týdenní dotaci. 

3. Jaké učebnice používáte ve výuce? 

Německý jazyk – Super! 1,2,3 od nakladatelství Hueber, nově zkoušíme Maximal interaktiv 

1,2,3 a Direkt interaktiv 1, 2 od nakladatelství Klett. Obě učebnice mají online podporu. 

Francouzský jazyk - Pracujeme s moderními sadami učebnic Le français ENTRE NOUS 1, 2, 3 

(Nakl. Fraus, Plzeň), které jsou speciálně vytvořeny pro potřeby českého publika. Ve výuce 

používáme četné materiály zahraniční provenience.  

4. Jsou žáci připravováni na složení mezinárodně uznávaných zkoušek? 

Žáci, kteří získají stipendium od Euregia Egrensis, jsou během pobytu na bavorském 

gymnáziu připravováni na test DaF.  

V rámci výuky se připravujeme na složení mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek ve 

francouzštině DELF/ DALF. 

 



5. Jakých úspěchů dosahují žáci v soutěžích? 

Pravidelně se účastníme konverzačních soutěží v německém a francouzském jazyce. Úspěchů 

dosahují zejména studenti francouzštiny. Naposledy postoupili do celostátního kola v roce 

2021. 

6. Jaký mají žáci gymnázia v rámci výuky kontakt s rodilými mluvčími? Udržujete kontakty s 

partnerskými školami v zahraničí? Účastníte se mezinárodních projektů?  

Gymnázium na Mikulášském nám. má dvě partnerské školy v Bavorsku – Carl-Friedrich-Gauß 

Gymnasium ve Schwandorfu a Comenius-Gymnasium v Deggendorfu a již 27 let partnerskou 

školu ve Francii – Lycée St.-Joseph v Châteaubriantu. Pravidelně s nimi organizujeme 

výměnné pobyty žáků. Účastníme se rovněž společných projektů pořádaných organizacemi 

Knoflík, Tandem, Jugendbildungsstätte Waldmünchen. Každoročně pořádáme exkurze do 

německy mluvících zemí – Německo (Berlín, Drážďany), Rakousko (Vídeň, Solná komora), 

Švýcarsko. 

Žákům našeho gymnázia nabízíme stipendijní pobyty v Bavorsku v rámci projektu „Bayrisch-

tschechisches Gastschuljahr“ od Euregia Egrensis. Celý letošní školní rok stráví tři naši 

studenti na gymnáziích v Amberku a Weidenu. Účastní se zde výuky, ubytováni jsou v 

rodinách nebo na internátu. 

Spolupracujeme s Francouzskou aliancí v Plzni, sledujeme její akce a využíváme její 

programovou nabídku. Spolu s touto institucí, za podpory Plzeňského kraje, připravujeme 

francouzsky mluvící zájemce na roční studium ve Francii Un an en France organizované 

Francouzskou ambasádou. Žáci se setkávají s rodilými mluvčími během stáží francouzských 

VŠ studentů na naší škole (ve spolupráci s FF ZČU). 


