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Časová dotace na 8letém gymnáziu

 Nižší gymnázium (NG):

o prima a sekunda: 2 hodiny týdně;

o tercie a kvarta: 3 hodiny týdně.

 Vyšší gymnázium (VG):

o od kvinty až do oktávy vždy po 3 

hodinách týdně;

o v septimě a v oktávě možnost 

konverzace v německém jazyce.



Časová dotace na 4letém všeobecném a 
sportovním gymnáziu

 od 1. až do 4. ročníku vždy po 3 hodinách týdně;

 ve 3. a 4. ročníku možnost konverzace v německém jazyce.



Učebnice: 
prima - kvarta

učebnice PRIMA, nakladatelství 

Fraus;

jedná se o učebnice a pracovní 

sešit;

během prvních 4 let NG se naši 

žáci dostávají na úroveň A1/A2.

Ukázky k nahlédnutí:

https://ucebnice.fraus.cz/catalog
/cs/p3672.html

https://ucebnice.fraus.cz/catalog/cs/p3672.html


Učebnice: kvinta-oktáva/ 

všeobecné a sportovní 

4leté gymnázium

učebnice Direkt interaktiv – jedná se 

o jednu z nejmodernějších učebnic 

němčiny na našem trhu, která 

komplexním způsobem pomáhá k 

aktivnímu osvojení jazyka v mluvené i 

písemné podobě;

v kvintě samozřejmě postupujeme dál, 

takže nezačínáme od začátku 1. dílem☺.

https://klett.cz/direkt/

https://klett.cz/direkt/


4leté gymnázium 

všeobecné a sportovní: 

začínáme 1. dílem.

učebnice Direkt interaktiv: 

většinou začínáme 1. dílem, rychlost 

probírané látky je pak možné 

přizpůsobit úrovni skupiny;

https://klett.cz/direkt/.

https://klett.cz/direkt/


Jazyková 

úroveň 

němčiny u 

našich 

maturantů

 němčina se u nás vyučuje (tak jako na většině našich 

školách) jako druhý cizí jazyk, proto je požadovaná 

výstupní úroveň nižší, než je tomu u angličtiny; 

 maturitní zkouška z německého jazyka se koná na 

úrovni B1 ⃰ (požadovaná úroveň MŠMT), která je i 

naším cílem během výuky němčiny;

 mezi našimi žáky se najdou i ti, kteří dosáhnou 

úrovně B1 / B2 nebo i samotné B2.

⃰ pro srovnání: maturitní zkouška z angličtiny je na úrovni B2



Soutěže a akce

 spolupracujeme s DDM České Budějovice a s Goethe centrem v Českých 

Budějovicích, dále pak s katedrou germanistiky PF JčU;

 účastníme se jazykových soutěží: olympiáda v německém jazyce, soutěž v 

předčítání (Bücherwurm) a v minulých letech také Best in Deutsch (v 

loňském roce byla pro německý jazyk tato soutěž zrušena);

 v soutěžích dosahujeme velmi dobrých výsledků, účastní se jich už 

nejmladší žáci naší školy;

 každoroční společné adventní vystoupení našeho a pasovského pěveckého 

sboru (v případě, že se akce koná v Pasově, je opět zajištěno ubytování v 

německých rodinách).



EXKURZE

o každoročně připravujeme pro naše žáky exkurze 

do německy mluvících zemí, začínáme již v 

primě, kdy navštěvujeme Carnuntum a Maissau

v Rakousku;

o v dalších letech pak následuje Vídeň, Berlín, 

Drážďany, Linec (exkurze v ORF a Ars

Elektronica), Salcburk;

o nechybí ani vícedenní exkurze (např. Švýcarsko).





Wunsiedel – vyměnný pobyt pro kvartu
TÝDENNÍ POBYT V NĚMECKÝCH RODINÁCH A MOŽNOST NAVŠTÍVIT TAMĚJŠÍ ŠKOLU



FAQ: nejčastější dotazy

①Jak jsou žáci rozděleni do skupin?

 V primě, kde většina žáků s německým jazykem začíná, je 

rozdělujeme podle abecedy na 2 skupiny, ve kterých jsou pak většinou 

až do konce studia.

 V prvních ročnících 4letého všeobecného a sportovního gymnázia 

se žáky snažíme rozdělit dle úrovně, a to pomocí rozdělovacích testů. 

Naše zkušenost je však taková, že je velmi málo dětí ze ZŠ, které umějí 

němčinu na vyšší úrovni než A1 (tj. začátečníci), proto obtížně 

vytváříme skupinu tzv. „pokročilých“ a „začátečníků“.  Skupiny 

mohou tedy působit na začátku  nesourodě, ale již během prvního 

školního roku se výrazné rozdíly stírají. 



FAQ: nejčastější dotazy

② Musí se moje dítě učit německy?

➢ Nemusí. Povinným jazykem je vždy angličtina, k tomu si Vaše dítě vybírá další 
cizí jazyk. Na naší škole je to kromě německého jazyka ještě francouzština. 
Snažíme se ovšem motivovat naše budoucí žáky k výběru němčiny, a to 
především z praktických důvodů:

• sousední německy mluvící země

• kulturně-historický kontext

• velké množství německých firem působící na území Jihočeského kraje, které mohou být budoucími 

zaměstnavateli

• praktické využití

• možnost studia v Německu atd.

➢ Pravdou je, že se nám v posledních letech daří žáky k učení němčiny 

motivovat, takže ve třídách se téměř vždy vyučuje kromě angličtiny právě 

němčina☺.



FAQ: nejčastější dotazy

③ Dosáhne mé dítě během studia na požadovanou úroveň němčiny B1?

➢ Žáci osmiletého gymnázia mají největší předpoklady a šance dosáhnout této 
úrovně (předpokladem je samozřejmě systematická práce při učení cizího 
jazyka☺), někteří dosáhnou i vyšší úrovně. Jinými slovy: ano, cílem naší 
výuky je úroveň B1. Tomu odpovídá i učebnice Direkt interaktiv a probrané 
odpovídající díly učebnice.

➢ Žáci čtyřletého gymnázia na naši školu přicházejí většinou s nulovými nebo 
malými základy němčiny, proto není možné zcela jednoznačně během 4 let 
dosáhnout úrovně B1, většinou se tak znalosti pohybují na úrovni A2 / B1. 
Přesto i zde se objevují zájemci o maturitu z NJ, kteří jazyk ovládají na 
požadované úrovni, takže maturitní zkoušku na úrovni B1 úspěšně složí☺.



FAQ: 

nejčastější 

dotazy

④ Může moje dítě během studia na našem 

gymnáziu studovat v Německu?

➢ Ano, naše škola spolupracuje s 

pasovským gymnáziem, které umožňuje 

roční pobyt. Během tohoto pobytu je 

zájemce ubytován v německé rodině a 

navštěvuje školu. Po návratu musí udělat 

rozdílové zkoušky z českého jazyka a z 

matematiky. Ostatní předměty jsou 

uznány díky studiu v Německu, takže 

nedochází k přerušení studia a žák 

pokračuje se svou třídou do dalšího 

ročníku.

➢ Tento studijní pobyt je ideální ve druhém 

ročníku čtyřletého gymnázia a v šestém 

ročníku osmiletého gymnázia.



FAQ: nejčastější dotazy

⑤ Proč jsou v primě a sekundě pouze dvě hodiny němčiny 

týdně?

✓ Důvodem je navýšení počtu hodiny angličtiny (4 hodiny 

týdně), protože ta je vyučována jako hlavní cizí jazyk, zatímco 

němčina je tzv. druhý cizí jazyk.



Další informace a fotografie najdete na stránkách naší školy, např. zde:

https://www.gymceska.cz/studium/predmety/humanitni/nemecky-

jazyk.

Použité fotografie pochází ze společných školních akcí  a jsou pořízené 

učiteli naší školy.

https://www.gymceska.cz/studium/predmety/humanitni/nemecky-jazyk

