
  

 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace 

 

Informace o vzdělávacím oboru Další cizí jazyk a výběr  

pro školní rok 2021/2022 

      rodičům žáků 7. ročníku 
                                 

 

……………………………………………..…….....                                    …………………….……… 

                 jméno a příjmení žáka/žákyně                                                      třída ve šk. roce 2020/2021         

Od školního roku 2013/2014 je v rámci úprav RVP ZV vymezen vzdělávací obor Další cizí jazyk jako 

součást vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Na 25. ZŠ se od školního roku 2013/2014 

vyučuje v tomto oboru německý jazyk a ruský jazyk od 7. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. 

Výuka probíhá kvalitativně odlišným způsobem než výuka angličtiny jako prvního cizího jazyka.  

Žák by se měl s novým cizím jazykem seznámit a měl by se naučit jednoduše komunikovat v základních 

situacích. Žáci budou rozděleni do čtyř skupin podle zvoleného jazyka (4xNJ a 1xRJ), podle svých tříd  

a do maximální ho počtu 23 žáků ve skupině. 

Označte křížkem zvolený další cizí jazyk:                Německý jazyk               Ruský jazyk 

 

 

 

…………………………… 

                                                  podpis rodičů 
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