
FAQ – nejčastější otázky a odpovědi 

 

Jaké učebnice používáte? 

Na nižším gymnáziu používáme učebnici Project, na všech ostatních oborech 

vyučujeme dle edice New English File. Nyní v době distanční výuky mají studenti 

možnost pracovat i s elektronickou verzí učebnice.  

 

Doplňujete učebnice pravidelně nějakými dalšími materiály? 

Ano, na nižším gymnáziu odebíráme časopis Gate a Ready, na dalších oborech 

časopis Bridge, nyní i v online podobě, oba poskytují články o reáliích anglicky 

mluvících zemí a Bridge navíc přináší přípravné testy ke státní maturitě. Dále výuku 

doplňujeme o nejrůznější aktuální materiály.  

 

Jak probíhá hodnocení v jazyce? 

Pro celou sekci anglického jazyka jsme si stanovili jednotné hodnocení, hodnotíme 

známkami. Jednotlivé známky přidělujeme podle dosažených procent v testu: 

- 100 % - 90 %...výborně,  

- 89 % – 80 % chvalitebně,  

- 79 % – 70 % dobře,  

- 69 % – 60 % dostatečně,  

- 59 % – 0 % nedostatečně.  

Víme, že tento systém je mnohem přísnější nežli na ZŠ, ale ze začátku studia pouze 

opakujeme látku ZŠ a poté již studenti systém zvládají dobře.  

Kritéria hodnocení 

 

Má vaše škola anglickou knihovnu? 

Ano, máme, knihy zapůjčujeme domů. Samozřejmostí jsou knihy s uzpůsobenou 

úrovní slovní zásoby.  

Anglická knihovna 

 

Má škola jazykovou učebnu? 

Ano, má, je zde k dispozici interaktivní tabule, stejně tak jako v mnohých jiných 

učebnách, kde dělená výuka též probíhá. 

 

Rozdělujete žáky do skupin podle úrovně?  

Ano, ve čtyřletém oboru jsou studenti jedné třídy rozděleni do dvou skupin dle 

rozřazovacího testu na více pokročilé a méně pokročilé. V případě osmiletého studia 

a lycea jsou studenti jedné třídy taktéž rozděleni na dvě poloviny dle stupně 

pokročilosti. V průběhu prvního měsíce je možné se domluvit na případných 

změnách a přeřazení do skupin. V případě SOŠPg si studenti vybírají pouze jediný 

jazyk, angličtinu nebo němčinu, tedy jedna polovina třídy má angličtinu a jedna 

němčinu. 

 

https://www.jergym.cz/aktuality/kriteria-hodnoceni-v-hodinach-anglictiny/sec:predmety,detail:anglictina,all:/
https://www.jergym.cz/aktuality/anglicka-knihovna/sec:predmety,detail:anglictina,all:/


Můj syn měl ve škole pouze němčinu. Hlásí se na osmileté studium. Je to 

problém?  

Ne, vůbec to není problém. Prima se opět dělí na mírně pokročilé a mírné 

začátečníky. Máme zkušenost s přibíráním úplných začátečníků do této skupiny a 

děti se zařadily bez problému. Znalost němčiny jim i pomohla. Na našem gymnáziu 

se však druhý cizí jazyk vyučuje až od tercie, takže pokud nechce dítě znalosti ztratit, 

doporučujeme mimoškolní kurz němčiny. 

 

Pořádá škola zájezdy do Anglie?  

Ano, každý rok jsme vyjížděli na poznávací a jazykový zájezd pro studenty celé 

školy. Dopoledne se studenti účastní kurzu angličtiny a odpoledne jezdíme na výlety. 

Bydlíme v rodinách po dvou až čtyřech studentech. 

England  

 

Mají studenti možnost se účastnit jazykových soutěží? 

Ano, pravidelně se účastníme anglické olympiády a za poslední léta se můžeme 

pochlubit předními místy několika studentů v krajském i ústředním kole. Dále se 

účastníme soutěžního festivalu Lingua Fest, kde studenti vystupují s divadelním či 

hudebním představením v cizím jazyce, a to individuálně, ve dvojicích či skupinách. 

Studenti se také účastní různých soutěží v časopise Bridge, Gate a Ready a již 

několikrát se stali výherci různých cen.  

Lingua Fest 

Krajské kolo anglické olympiády 

 

Pořádá vaše škola nějaké další jazykové akce? 

Ano, naše škola se podílí na pořádání Evropského dne jazyků ve spolupráci 

s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. Pro žáky ZŠ a SŠ připravujeme různé 

aktivity a hry spojené s cizími jazyky. 

 

Jaké jazykové úrovně dosahují studenti při zakončení studia? 

Gymnazisti by měli dosáhnout alespoň úrovně B2, studenti oboru SOPgŠ a lycea 

úrovně B1.  

Lze nahradit maturitní zkoušku z jazyka jazykovým certifikátem? 

Ano, od tohoto školního roku 2020/2021 je nově tato možnost zavedena. Studenti 

musí do 31/3/2021 podat žádost včetně platného certifikátu. Obecně platí, že škola 

uznává certifikáty u gymnaziálních studentů od úrovně B2 a vyšší a u studentů lycea 

a SOPgŠ certifikáty úrovně B1 a vyšší. 

 

Je možné takovouto zkoušku složit na vaší škole?  

Ano, z důvodu těchto změn chceme našim studentům zkoušku umožnit v co 

nejpříjemnější podobě a jednáme o tom, abychom se stali zkušebním centrem a 

jazykové zkoušky se konaly přímo u nás ve škole. Jedná se o Cambridge zkoušky, 

tedy certifikáty PET, FCE nebo CAE. 

https://www.jergym.cz/aktuality/greetings-from-england-v/sec:predmety,detail:anglictina,all:/
https://www.jergym.cz/aktuality/studenti-primy-zazarili-na-linguafestu/sec:predmety,detail:anglictina,all:/
https://www.jergym.cz/aktuality/uspech-v-krajskem-kole-anglicke-olympiady/sec:predmety,detail:anglictina,all:/


Slyšel jsem, že studenti vašeho gymnázia a lycea píší ročníkovou práci. Co je 

to?  

Jedná se o práci z jakéhokoli předmětu naší školy o obsahu cca 30 stran. Studenti se 

zde učí základům akademické práce, jako je práce s citacemi, typografické úpravy 

atp. Každý student má svého vedoucího práce. Svou práci poté musí obhajovat před 

komisí a spolužáky. Ve zpětné vazbě od absolventů téměř vždy zazní, že právě 

ročníková práce byla jednou z nejcennějších zkušeností získaných na naší škole. 

 

 


