Výuka cizích jazyků na naší škole, podpora výuky
německého jazyka
Studenti přicházejí na naši školu vybaveni znalostmi angličtiny a němčiny na různých
úrovních a pokračují ve studiu jednoho cizího jazyka, kdy volí mezi anglickým a německým
jazykem.
Tým učitelů cizích jazyků na naší škole se jednoznačně hlásí k současnému trendu ve výuce
cizích jazyků – k vícejazyčnosti. Proto je naším zájmem cílená podpora a oživení zájmu o
německý jazyk mezi našimi studenty.
Význam znalosti angličtiny je nesporný, ale v jižních Čechách a vlastně v celé České republice
je třeba vzít v úvahu historické a geografické souvislosti mezi německy mluvícími zeměmi a
Českem. Martin Dzingel, předseda Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku říká: „Neměli bychom také podcenit délku našich hranic s Německem a
Rakouskem. v příhraničních stycích menšího rozsahu se člověk s angličtinou daleko
nedostane.”(zdroj: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/gfd/tes/csindex.htm)
Němčina je jazykem největší evropské ekonomiky, naše škola spolupracuje s firmami jako
Bosch, Groz-Beckert, Engel, GPN, Linde jejichž mateřským jazykem je němčina. Tyto firmy
poskytují našim studentům vybraných oborů stipendia a poté možnost zaměstnání. Proto
považujeme za velmi důležitou součást výuky jazykovou přípravu pro budoucí profesní
kariéru. Uplatnění v německých a rakouských firmách – ať již přímo v Čechách nebo
v mateřském prostředí - přináší mladým budoucím odborníkům mnoho výhod, mezi něž patří
také nadstardadní platy. Uchazeč o zaměstnání v takové firmě disponující znalostí němčiny
má rozhodně zelenou.

Proč je němčina dobrá volba?
Němčina je jazykem:
firem Bosch, Groz-Beckert, Engel, GPN, Linde, se kterými škola úzce spolupracuje
a které poskytují našim žákům stipendia a možnosti zaměstnání a dalšího kariérního
růstu
dává obecně šance uplatnit se úspěšně na trhu práce v Německu nebo Rakousku i v
Česku
němčina je jazykem našich nejbližších zahraničních sousedů
němčina je jazykem největší a nejsilnější evropské ekonomiky – Německa a zásadních
průmyslových odvětví v Německu – jakými jsou strojírenství a elektrotechnický průmysl
němčina umožňuje snadnější integraci v německy mluvících oblastech
němčina je jazykem s historickými a geografickými kořeny na našem území
němčina otevírá dveře dál do Evropy

Protože němčina se na základních školách vyučuje většinou kratší dobu než angličtina a také
se s ní začíná většinou později než s angličtinou, zařadila do plánu učiva naše škola seminář
německého jazyka, který poskytne jednu hodinu výuky němčiny týdně navíc.
Význam a potřebu znalosti německého jazyka objektivně ilustruje výzkum Česko-německé
obchodní a průmyslové komory z ledna 2015, výsledky průzkumu naleznete na této stránce:
http://tschechien.ahk.de/fileadmin/ahk_tschechien/Presse/PM_2015/150115_Pruzkum_CN
OPK_znalosti_cizich_jazyku.pdf

