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ROZŠÍŘENÍ KVALIFIKACE O VÝUKU CIZÍHO JAZYKA
ON-LINE FORMA STUDIA
Jakých jazyků se rozšíření kvalifikace týká?
V současné době umožňujeme rozšíření kvalifikace o výuku anglického, německého,
španělského a francouzského jazyka.
O jaké ustanovení zákona se takto nabytá kvalifikace k výuce jazyka opírá?
Učitel si rozšíří svou stávající kvalifikaci v souladu s § 12 zákona č. 563/2004 Sb.. Takto
získaná kvalifikace umožňuje, aby kvalifikovaně vyučoval danému cizímu jazyku na obou
stupních základní školy i střední škole. Výše uvedené má oporu v dílčích ustanoveních
zákona, kdy právě kvalifikace nabytá v souladu s § 12 je explicitně zmíněna u všech dílčích
ustanovení zákona, která specifikují kvalifikační předpoklady pro učitele jednotlivých
stupňů škol (§ 7 – pro učitele prvního stupně ZŠ; § 8 – pro učitele druhého stupně ZŠ ; § 9
– pro učitele střední školy).
Jaké jsou vstupní předpoklady pro to, aby si učitel mohl rozšířit svou stávající
kvalifikaci tímto způsobem?
Studium je určeno pro všechny učitele, kteří v době podání přihlášky:
• již plnou kvalifikaci pro daný stupeň školy mají (rozšiřujícího studia se tak může
účastnit učitel všech typů škol) a hodlají si rozšířit svou kvalifikaci o výuku
vybraného cizího jazyka,
• plnou kvalifikaci nemají. Jedná se o ty učitele, kteří absolvovali magisterské
vzdělání (Mgr., Ing.) nepedagogického směru,
• jsou v procesu vysokoškolské přípravy (např. student pedagogické fakulty
čtvrtého ročníku magisterského studia).
Upozorňujeme, že rozšíření kvalifikace o výuku cizího jazyka dle § 12 nesupluje primární
kvalifikační předpoklad, kterým je vysokoškolské vzdělání.
Je skladba a délka kvalifikačního studia shodná pro všechny účastníky?
Ne. V zásadě existují dvě možnosti. První pokrývá ty učitele, kteří absolvovali jakýkoli
učitelský směr a výlučně pro rozšíření kvalifikace potřebují absolvovat/splnit dvě
podmínky: a) studium doplňujícího didaktického studia daného jazyka (DDS) v rozsahu
60 hodin, b) složit jazykovou zkoušku minimálně na úrovni C1 dle SERR. V rámci splnění
podmínky b) většina učitelů absolvuje nepovinné přípravné vzdělávací jazykové
programy, které k dané úrovni směřují. Je nutné zdůraznit, že s přípravou k získaní
kvalifikace pro výuku cizího jazyka může učitel začít kdykoli, i když jsou jeho stávající
jazykové znalosti a dovednosti minimální (např. úroveň A2 dle SERR). Pro každou z pěti
jazykových úrovní (A1, A2, B1, B2, C1) existuje akreditovaný vzdělávací jazykový
program, přičemž každá dílčí úroveň zahrnuje 80 on-line vyučovacích hodin.
Příklad: Paní učitelka se stávající kvalifikací pro výuku M a CH (II. stupeň ZŠ) se rozhodla
pro rozšíření své kvalifikace o výuku anglického jazyka. Na základě vstupní jazykové
diagnostiky, kterou absolvovala, byla její stávající úroveň stanovena na B1 dle SERR. Pro
získání kvalifikace k výuce AJ se tedy doporučuje, aby absolvovala po sobě v průběhu
dvou let dva jazykové vzdělávací programy (Anglický jazyk – B2 a Anglický jazyk – C1),
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každý z nich v rozsahu 80 on-line hodin. Pokud by zahájila studium v září 2022, pak by
jazykovou přípravu ukončila v červnu 2024, kdy by rovněž složila jazykovou zkoušku na
úrovni C1. Kdykoli v průběhu jazykové přípravy (2022–2024) může splnit druhou
podmínku – absolvovat DDS.
Druhá možnost zahrnuje všechny stávající učitele neučitelských směrů, kteří kromě dvou
výše zmíněných podmínek (DDS + zkouška na úrovni C1) musejí absolvovat CŽV se
zaměřením na přípravu učitelů1, pokud tuto podmínku již nesplnili dříve.
Skladbu a délku rozšiřujícího studia tak jednoznačně ovlivňuje stávající jazyková úroveň
učitele a již absolvované/probíhající vysokoškolské vzdělání.
Mohu se přihlásit na doplňující didaktické studium daného jazyka (DDS), pokud
jsem ještě neabsolvoval jazykovou zkoušku na úrovni C1?
Ano. Vyšší jazyková úroveň je pouze doporučována, běžně se však DDS účastní i učitelé
s aktuální úrovni B1 dle SERR.
Je výuka plně ON-LINE?
Ano. Veškerá výuka v obou modulech (DDS a jazykové moduly dle jednotlivých úrovní)
probíhá on-line. Podmínky dané akreditací jasně umožňují konat i závěrečnou zkoušku
DDS on-line formou, pokud o tuto formu zkoušky uchazeč požádá. Jedinou výjimku
v procesu celé přípravy představuje složení jazykové zkoušky na úrovni C1, na kterou se
uchazeč musí dostavit osobně.
Kdy jsem povinen vykonat zkoušku z DDS?
Tuto zkoušku můžete vykonat kdykoli ve vypsaných termínech po ukončení výuky.
Nespornou výhodou je, že zkouška musí proběhnout do konce daného školního roku (do
31. 8.). Pokud učitel ukončil DDS např. v lednu 2023, má na vykonání zkoušky cca 7
měsíců. V každém kalendářním měsíci je přitom vypsán minimálně jeden zkušební on-line
termín.
Kdy jsem povinen vykonat jazykovou zkoušku na úrovni C1, jejíž poplatek jsem již
uhradil jako součást ceny za jazykový program?
Předpokládá se, že většina učitelů složí jazykovou zkoušku na konci přípravného kurzu
pro úroveň C1. Pokud si poplatek za zkoušku samotnou ve výši 4500,- Kč učitel uhradil
společně s jazykovým kurzem a nehodlá na konci kurzu zkoušku skládat, je možné
požádat celkem dvakrát o roční odklad.
Nenašli jste odpověď na to, co Vás zajímá? Napište nám, rádi odpovíme –
poradna@clil.cz. INFOLINKA: 775 228 388
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Tuto podmínku učitel splní obvykle 3 – 4 semestrálním studiem na VŠ

