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Vyučovací předmět DALŠÍ CIZÍ JAZYK 
 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vzdělávací předmět Další cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast 

zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytuje živý jazykový základ a předpoklady pro 

komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a světa.  

Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry, a přispívá tak ke zvýšení mobility 

jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. 

Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. 

Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a tolerance a vytváří podmínky 

pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.  

Požadavky na vzdělávání v cizích jazycích vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro 

jazyky, který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Důraz je kladen na ústní komunikaci 

a vytváření základu (zejména ve fonetice a syntaxi) pro další osvojování jazyka. Cílem je rovněž rozvoj 

jazykového povědomí ve vztahu k mateřskému jazyku, případně dalším jazykům.  

Vzdělávání v Cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A2 (Žák – rozumí větám a často používaným 

výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm 

a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Komunikuje prostřednictvím jednoduchých 

a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných 

skutečnostech. Popíše jednoduchým způsobem svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti 

týkající se jeho nejnaléhavějších potřeb.  

Vzdělávání v Dalším cizím jazyce předpokládá dosažení úrovně A1 (žák – rozumí známým 

každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a tyto 

výrazy a fráze používá. Představí sebe a ostatní a klade jednoduché otázky týkající se informací 

osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky 

odpovídá. Jednoduchým způsobem se domluví, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu 

pomoci.) 

Vyučovací předmět Cizí jazyk je vyučován jako Anglický jazyk ve všech ročnících. 

Časová dotace 

1. ročník – 0 + 1 vyučovací hodiny týdně (povinně volitelný předmět Anglický jazyk) 

2. ročník – 0 + 1 vyučovací hodiny týdně (povinně volitelný předmět Anglický jazyk) 

3. ročník – 3 vyučovací hodiny týdně 

4. ročník – 3 vyučovací hodiny týdně 

5. ročník – 3 vyučovací hodiny týdně 

6. ročník – 3 vyučovací hodiny týdně  

7. ročník – 3 vyučovací hodiny týdně 
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8. ročník – 3 + 1 vyučovací hodina týdně (povinně volitelný předmět Konverzace v anglickém 

jazyce) 

9. ročník – 3 + 1 vyučovací hodina týdně (povinně volitelný předmět Konverzace v anglickém 

jazyce) 

 

 

 


