
Český jazyk a literatura 
Učební plán (počet hodin/týden): 

 Nižší gymnázium:  

  prima   5 hod 

  sekunda   4 hod 

  tercie   4 hod 

  kvarta    4 hod  

 Vyšší gymnázium:  

  1. ročník/kvinta 3 hod 

  2. ročník/sexta 3 hod 

  3. ročník/septima 3 hod 

  4. ročník/oktáva 5 hod 

 

Literární seminář:  

  3. ročník/septima  2 hod 

  4. ročník/oktáva 3 hod 

Obecné předpoklady 
Znalost a funkční užití mateřského jazyka je jednou ze základních dovedností, kterou by měla 

škola rozvíjet. Schopnost správně a adekvátně se vyjadřovat formou ústní i psanou patří k 

tomu nejdůležitějšímu, protože tak formulujeme i vlastní myšlenky, názory a emoce. Zvládnutí 

jazyka je také nezbytným předpokladem mnoha povolání. Schopnost vyjadřování hraje roli 

např. při přijímacích pohovorech absolventů, je klíčová i pro další možnosti studia a sociální 

kontakty vůbec.  

Literatura je jedním ze základních pilířů národní, evropské i světové kultury. Znalost literatury 

uvádí čtenáře do kontextu myšlení minulosti i současnosti. Pomáhá vyznat se ve vlastní kultuře 

a jejích hodnotách, porozumět i současnému světu. Četba nejenže rozvíjí vlastní myšlení 

čtenáře, ale přirozeným způsobem obohacuje i jeho názorový svět. Literatura umožňuje žít v 

pluralitním světě různých názorů, vést dialog s myšlením druhých, kteří se pokoušeli a 

pokoušejí nejen vystihnout vlastní dobu, ale otevřít i cestu do budoucnosti. 

Výuka 
Při výuce českého jazyka používáme jak osvědčené metody, tak i nové možnosti. Klademe 

důraz na prohlubování pravopisu, znalost a užití gramatických pravidel.  

Motivujeme žáky k jejich vlastnímu vyjádření formou tvůrčího psaní, recitace, podílení se na 

tvorbě Almanachu i školního časopisu. K tomu nám pomáhají nejrůznější projekty, které jsou 



pro studenty vítaným doplněním učiva, protože se zde může volně projevit jejich vlastní 

přemýšlení a kreativita. 

V literatuře se snažíme žáky motivovat k tomu, aby se sami vyznali v široké nabídce české i 

světové literatury a aby si z rozmanitosti literatury uměli vybrat kvalitní knihy, které je navíc 

osloví. 

Seminář z literatury 
Je nabízen jako volitelný předmět v předposledním a posledním ročníku studia. Ve výuce jsou 

prohlubovány poznatky z hodin literatury, důraz je kladen na porozumění a vlastní interpretaci 

literárních děl. Studenti se tak mají možnost připravit na maturitní zkoušku z českého jazyka, 

ve které právě četba a vlastní pochopení literárního díla hraje tu nejdůležitější roli. 

Projekty, exkurze, další aktivity 
Součástí výuky jsou různé projekty, jako byl např. Gilgameš, Oidipus, Maus či Kniha o knize. 

Studenti individuálně či ve skupinách zpracovávají literární témata a učí se i nové techniky. 

Výsledkem tak jsou často animované i hrané filmy.  

Tradicí jsou již léta pořádaná recitační soutěž, literární večery či školní Almanach nejlepších 

studentských prací, který nejlépe odráží originalitu a myšlení našich studentů. Mezi úspěšné 

projekty patří také školní časopis Magazín 64, který posbíral mnohá ocenění na krajské i 

celostátní úrovni.  

Samozřejmostí jsou divadelní a filmová představení, která třídy se svými vyučujícími mají 

možnost navštívit. 

Nakonec je třeba zmínit i pravidelnou účast v soutěžích. Naším největším úspěchem jsou 

každoroční úspěchy na olympiádě v českém jazyce, kde se pravidelně naši žáci umisťují na 

předním místech, a to jak v okresním, krajském, ale i celostátním kole. 


