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Čeština
v Německu
Český národ není příliš
početný, proto když se některý cizinec rozhodne
pro studium naší mateřštiny, má k tomu zpravidla
osobní důvody. Avšak
hned za našimi západními hranicemi není její výuka ničím neobvyklým.
■ Tomáš Haimann a ČTK
Zájem o výuku češtiny v německo-českém příhraničí v poslední době roste. Nedávno proběhl v rámci projektu „Tschechisch? Sprech ich!“ průzkum
na saských a bavorských školách, který měl za úkol zjistit,
jaké míře popularity se těší hodiny českého jazyka.
Projekt má na starosti spolek
Česko-německé fórum mládeže,
který od roku 2001 pracuje na
studiu a snaze o zlepšení vztahů
mezi námi a našimi západními
sousedy.
Průzkum byl vyhodnocen na

více než 350 školách a výsledky
byly překvapivé. „Bodů na
mapě v místech, kde se čeština
vyučuje, přibývá. V Bavorsku ji
učí 18 a v Sasku dokonce 35
škol, což je neuvěřitelné číslo.
Takový počet jsme nečekali,“
říká spoluautorka projektu Lenka Hofmanová.
Vyšší počet škol vyučujících
český jazyk v Sasku je způsoben
delší dobou, kdy je „v kurzu“.
Zatímco tam je zájem o češtinu
patrný už pět let, v Bavorsku roste poslední dva roky, jak dodává
další spoluautorka Lucie Krouhlíková. Výuka češtiny probíhá
na většině škol v rámci nepovinných předmětů, jedna škola v Bavorsku a pět v Sasku ji však zařadily mezi povinné hodiny.
Zhruba dvě pětiny škol, které
se průzkumu zúčastnily a češtinu ještě nevyučují, by ji v rozvrhu uvítaly, avšak narážejí na nedostatek kvalifikovaných učitelů
a učebních materiálů.
Bližší informace o projektu
na stránkách www.forummladeze.ahoj.info.

Jak se obléci na maturitu? Na
Středním odborném učilišti zlatnickém v Praze 5 mají zkušenost i se studentem, který přišel
v kraťasech. Vedení školy podle
ředitele Leoše Lambeitla spole-
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čenský oděv ke zkoušce z dospělosti maturantům striktně nenařizuje, ale jen doporučuje. „Přestože dbáme na to, aby studenti při-

Školy se bojí výletů
na více než jeden den
Školní třídy se v posledních letech vydávají spíše
na kratší výlety, učitelé
se totiž často obávají hlí-

Minulý pátek se první vlna středoškoláků dočkala posledního zvonění a dnes jim začíná „svatý týden“. Takhle konec „střední“ slavily studentky Střední zdravotnické školy z Karlových Varů.
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šli k maturitám vhodně společensky oblečení, v některých případech nám to není nic platné,“
říká Lambeitl. „Studentům dáváme instrukce, jaký oděv k maturitám zvolit, ale v 18 letech často ještě nejsou patřičně vybaveni obleky,“ dodal ředitel.
Jiný postoj k maturitnímu oděvu mají na Gymnáziu Budějovická. „I studenti, kteří se přijdou
jen podívat, musí být slušně oblečení,“ uvedla ředitelka Zdeňka
Bednářová. „U chlapců nelpíme
výhradně na obleku, ale měli by
mít kalhoty, košili a kravatu. Pokud přijdou nevhodně oděni, k
maturitě je nepustíme. To si ale
nikdo netroufne,“ řekla.
čtk

Úplatky na
soukromém
gymnáziu
Zřizovatel Soukromého gymnázia Minerva v Praze byl obviněn z korupce a padělání veřejné
listiny. Podle policie obstaral bývalé studentce gymnázia za úplatek padělek maturitního vysvědčení s lepší kvalifikací, než jaké
ve skutečnosti dosáhla. V případě prokázání viny hrozí muži až
dvouletý trest vězení.
Padělek prý vznikl na přání
otce studentky, který dříve soukromou školu sponzoroval.
Tomu hrozí též trest dvouletého
odnětí svobody.
rum, čtk

Vaše dopisy: Co s kouřením na školách?
Studuji ve třetím ročníku
(jsem starší, absolvovala jsem
již rok na gymnáziu). Jsem kuřačka zhruba od 14 let. Za ty
roky jsem si vytvořila závislost, která je v dnešní době velmi nepříjemná. Nemám dostatečnou vůli přestat. To ale není
zločin. S kouřením ve škole to
totiž není tak jednoduché. Psali
jste ve svém článku, že na jis-

tém brněnském gymnáziu mohou vycházet pouze žáci čtvrtých ročníků. Zdá se mi to však
krajně nespravedlivé, na naší
škole je spousta studentů, kterým je ve třetím ročníku víc let
než některým „čtvrťákům“.
Myslím si, že mnohem lepší by
bylo, kdyby se zavedla větší
prevence, větší tresty na ZŠ. Popřípadě by se nemělo stát, že
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Začal „svatý týden“

K maturitní zkoušce v kraťasech?

Ke zkouškám raději v obleku

expres

mi ve 14 letech někdo cigaretu
prodá. V dnešní době začínají
kouřit již děti ve věku 12, 13
let, je dost zbytečné pak trestat
někoho, komu je 18 let a je již
několikaletým kuřákem. Bohužel se na mně projevují všechny možné typy kuřáckých abstinenčních příznaků a s jistotou
můžu říct, že kdybych chtěla
přestat kouřit, nechám si to na

prázdniny. Nepodporuji kouření, je to ošklivá neřest. Nicméně se domnívám, že trestání za
ni na středních školách je trochu bezúčelné. Není žádoucí
trápit již závislé, dospělé lidi,
kteří si dobrovolně chtějí ničit
zdraví. Žádoucí je předejít začátkům, které se dějí většinou
již na ZŠ.
Sára M., Praha

dat své svěřence přes
noc. V Praze a dalších velkých městech jsou zase
časté alespoň týdenní
školy v přírodě, na konci
školního roku už proto třídy plánují pouze krátké
zájezdy. Děti jsou v poslední době náročnější,
před návštěvou památek
či výlety do přírody dávají přednost adrenalinovým sportům.
čtk

Film Sunshine může
zmást studenty
Na serveru ceskaskola.cz se objevil článek, ve
kterém autor přemýšlí o
tom, zda má cenu věnovat při výuce pozornost
některým filmům. Konkrétně zde popisuje sci-fi

snímek Sunshine, ve kterém hrdina ve vesmíru
přeskočí z jednoho modulu do druhého, avšak místo chybějícího skafandru
jako ochranu použije pouze izolační látku utrženou ze stěny kabiny. To
může mást studenty. Ale
jsou i horší filmy, stačí
vzpomenout třeba na Jádro, kde hlavní postavy
vesele běhají zemským
středem, kde je takový
tlak, že by z nich udělal
kostky masového bujonu.
Inu, co je psáno, to je
dáno. Ale filmařům ani
rum
zbla nevěřte!

