Soustředíme se
na výuku jazyků

Osmiletých gymnázií je v Praze celá řada a profilují se
různým směrem. V Gymnáziu Kodaňská vsadili na jazyky.

G

Kodaňská
ymnázium
pociťuje
v posledních letech nárůst zájmu
mezi rodiči i žáky. Jedním z důvodů
může být i jazyková průprava. Zda to tak je a
v čem tkví její mimořádnost, jsme se zeptali
Marka Matějky, ředitele školy.
Vaši absolventi často míří na zahraniční
univerzity. Čím to podle vás je způsobeno?
Důvod je jednoduchý. Ačkoli jsme všeobecným osmiletým gymnáziem, výuce cizích
jazyků věnujeme zvýšenou pozornost.
Například nedílnou součástí výuky jsou konverzační hodiny s rodilými mluvčími. Současně disponujeme pedagogy s praxí z dlouhodobých pobytů v zahraničí. Posílená hodinová dotace výuky angličtiny je rovněž
samozřejmostí.
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Jaké jazyky nabízíte?
Angličtinu, španělštinu a němčinu a francouzštinu, v rámci kroužků pak ještě ruštinu
a čínštinu. Vedle angličtiny, a zde máme
vskutku velmi dobře vybavené žáky, je dlouhodobě oblíbená španělština a v posledních
dvou letech roste zájem o němčinu. Osobně
mám rád francouzštinu, ale chápu, že pro
svou obtížnost není až tak oblíbená.
Máte mezi žáky i cizince?
To je jedním z rysů naší školy. Máme
v řadách žáků i část dětí z bilingvních rodin.
Ti zpravidla ovládají aktivně mluvní složku
jazyka, ale mívají mezery v gramatických
jevech, zatímco čeští mluvčí jsou na tom
opačně. Naší snahou je tyto rozdíly odstranit a poskytnout žákům srovnatelné výstupy
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na velmi pokročilé úrovni. A musím říct, že
se nám to daří a že jsme tomu rádi.
Mají vaši žáci možnost stáží v zahraničí?
Ano, ale tuto možnost využívají spíš méně
než více. Máme však případy, že děti s rodiči odjedou z pracovních důvodů do zahraničí a zůstávají našimi kmenovými žáky. Každopádně organizujeme krátkodobé jazykově poznávací zájezdy do anglicky a německy
mluvících destinací.
Mohou zájemci o studium na vašem
gymnáziu navštívit ukázkové hodiny?
V covidové době je to složitější. Nicméně
mohou se podívat na náš web a tam se
o výuce dozví více informací. Jsme připraveni
věnovat se každému zájemci individuálně.

