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Rámcový učební plán  
rodného jazyka a kultury (HSK-kurzy) 

Úvod 
Podpora vícejazyčnosti a interkulturních dovedností patří k zásadním úkolům školy. To je i cílem 
výuky rodného jazyka a kultury (dále jen HSK), která doplňuje nabídku základních škol. V této 
výuce si dvojjazyčně mluvící děti a mládež rozšíří své znalosti rodného jazyka. K tomu získají 
znalosti o své původní kultuře, dějinách, tradicích a literatuře. Výuka HSK je v kantonu Curych 
nabízena původními státy nebo soukromými organizacemi. 

Školní výbor spolu s dalšími odborníky a organizacemi nabízejícími HSK-kurzy vypracoval k tomuto 
účelu rámcový učební plán (RUP). Cílem bylo sjednocení učebních plánů jednotlivých organizací 
s učebním plánem curyšských základních škol. Rámcový učební plán (RUP) obsahuje v jednom z 
dokumentů souhlas s curyšským vzdělávacím systémem a organizacemi poskytujícími HSK-kurzy. 
RUP byl schválen Radou pro vzdělávání 3. prosince 2002 a v roce následujícím byl oficiálně 
publikován. Brzy si získal nemalou pozornost, jejímž vyústěním se stala snaha použít RUP i 
v dalších kantonech země. 

V roce 2005 byly ustanoveny právní podmínky výuky HSK v zákoně o základních školách, o rok 
později byly přepracovány v nařízeních základních škol. V přepracovaném vydání se do výuky nově 
zařadila i předškolní výuka. Zároveň byly zavedeny obsahové a jazykové novinky, které byly 
vypracovány na základě spolupráce učitelů a externích odborníků výuky HSK. Tato nová opatření 
byla následně přijata všemi uznanými organizacemi nabízejícími HSK-kurzy a 28. února byla 
oficiálně schválena Radou pro vzdělávání. 

K uspořádání této publikace: Kapitola 1 vysvětluje smysl a účel rámcového učebního plánu, 
kapitola 2 poskytuje stručný přehled historického vývoje výuky HSK v curyšském kantonu. Aktuální 
RUP výuky HSK je orientován na výstavbu učebního plánu curyšských základních škol. Kapitola 3 
popisuje pojetí výuky HSK a hlavní myšlenky, kapitola 4 didaktické principy a zásady. Kapitoly 5 a 6 
se zabývají vzdělávacími oblastmi a okruhy „Jazyk“ a „Člověk a svět“. Nejprve je popsán význam 
těchto oblastí a následně orientační cíle, jež by měly být na konci povinné školní docházky splněny. 
Kapitola 7 se věnuje všeobecným úvahám o výukových stupních, které jsou přehledně zpracované 
v tabulkách. Ve slovníku (kapitola 8) jsou uvedena slova, která jsou pro téma výuky HSK podstatná. 
Mezi nejdůležitější se řadí tyto definice: Jazyk, který se děti ve výuce HSK naučí, je u většiny dětí 
první jazyk (Erstsprache, dříve též Muttersprache – mateřský jazyk), pro některé také druhý jazyk 
(Zweitsprache). Pro jednoduchost popisuje předložený učební plán jazyk výuky jako rodný jazyk. 

Dvojjazyčně mluvící děti jsou děti, které ovládají více než dva jazyky. Kulturou rodné země se 
rozumí kultura země, z níž rodina dítěte pochází, i pokud dítě vyrůstalo od narození ve Švýcarsku. 
Dodatek (kapitola 9) popisuje organizaci a právní základy výuky HSK.  
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1 Smysl rámcového učebního plánu (RUP) 
Rámcový učební plán vznikl za účelem vyrovnání požadavků na dvojjazyčně mluvící děti s 
učebními plány curyšských základních škol. Účel využití je trojí: 

Za prvé je rámcový učební plán nástrojem ke zdokonalování vlastního učebního plánu pro 
organizace nabízející výuku HSK, tento plán slouží ke koordinaci s učebními plány curyšských 
základních škol. Výchozí pozice jsou přitom různé: nově vznikající organizace se mohou rámcovým 
učebním plánem buď plně řídit, nebo jej použít pouze jako předlohu pro sestavení vlastního RUPu. 

Státem podporované organizace mají k dispozici učební plány vydané ministerstvem výchovy a 
vzdělávání původní země. Organizace HSK-kurzů přizpůsobí obsah výuky RUPu tak, aby 
odpovídal jeho požadavkům a byl s ním v souladu. 

Všechny státem dotované organizace musí navíc své potřeby a předpoklady pečlivě zvážit, protože 
budou mít k dispozici jen dvě až čtyři výukové lekce týdně, přičemž jejich studijní skupiny budou 
různorodé (z hlediska věku, znalostí a úrovně výkonu). 

Za druhé slouží RUP odboru školství jako podklad při přezkoumávání žádostí o uznání organizací 
HSK. Uznány budou jen ty organizace, jejichž učební plán a výuka odpovídají rámcovému 
učebnímu plánu. V procesu schvalování organizací HSK hraje předložený učební plán důležitou 
roli: RUP definuje rámec, v němž jsou specifické cíle a obsahy výuky nabízené organizacemi 
poskytujícími HSK-kurzy pevně stanoveny ve vlastním učebním plánu, čímž je umožněna výuka 
HSK. 

Za třetí slouží RUP všem zúčastněným jako výchozí bod porozumění: nabízí organizacím, 
učitelům, místním/kantonálním úřadům a vzdělávacím institucím společný klíč k tvorbě organizační 
a legislativní opory, k cílům a obsahu výuky HSK. 

Předložený učební plán je v souladu s poměry a požadavky kantonu Curych. Informace o výuce 
HSK v jiných kantonech jsou k dispozici v Datové bance švýcarské konference kantonálních 
ředitelů vzdělávání (EDK). Mezinárodní nástroje, které byly nalezeny pro studium cizí řeči, se výuce 
HSK přizpůsobují. Myšlen je tím v prvé řadě Společný evropský referenční rámec pro jazyky (ERR, 
GER, CEFR), který je konkretizován v Evropském jazykovém portfoliu (ESP).1 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Datová banka EDK se nachází na: www.edk.ch/dyn/19191.php. Další  informace k Evropskému jazykovému portfoliu 

(ESP) k dispozici na: www.sprachenportfolio.ch. 
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2 Výuka rodného jazyka a kultury (HSK) od 
počátků k dnešku 

V třicátých letech 20. století vznikly v curyšském kantonu na základě iniciativy politických uprchlíků 
z Itálie první kurzy rodného jazyka a kultury (HSK-kurzy). S rostoucím počtem italských 
přistěhovalců se zvyšoval i počet kurzů. Na konci šedesátých a začátku sedmdesátých let začaly 
vznikat také rodičovské spolky jiných národů s podobnou nabídkou kurzů. Organizace kurzů byla 
stále častěji přebírána původními státy. 21. června 1966 se Výbor pro vzdělávání poprvé vyjádřil k 
tématu HSK-kurzů a dovolil „na zkoušku“ vést HSK-kurzy v učebnách základní školy. 

V pozdějším rozhodnutí z 16. května 1972 povolil Výbor pro vzdělávání příslušným školským 
úřadům zařadit italské i španělské HSK-kurzy do řádného vyučovacího času. 

Ve stejném roce doporučila Švýcarská konference kantonálních ředitelů pro veřejné školství zařadit 
dvě hodiny HSK-kurzů do pravidelné školní výuky. 

V roce 1982 požádal italský a španělský generální konzulát spolu s „Koordinační unií cizineckých 
rodičů v kantonu Curych“ Výbor pro vzdělávání o povolení integrovat HSK-kurzy v celém kantonu 
Curych do běžného školního provozu, zároveň bylo požádáno o povolení zápisu známek z HSK-
kurzů do školního vysvědčení. 

8. listopadu 1983 vyslyšel Výbor pro vzdělávání jejich přání a umožnil zkušební výuku HSK všech 
jazyků. Tato nová úprava pomohla HSK-kurzům se zviditelnit. 

Ve stejném čase začala koordinovaná spolupráce mezi poskytovateli kurzů, curyšskými úřady a 
vysokou školou (vznik specifických učebních plánů, učebnic, pilotních projektů atd.). Po osmileté 
zkušební fázi byly nasbírané zkušenosti vyhodnoceny a vznikl předpis o „provádění kurzů rodného 
jazyka a kultury“, jenž byl přijat Výborem pro vzdělávání 11. června 1992. Toto rozhodnutí ukotvilo 
výuku HSK na curyšských základních školách, přitom umožnilo a uznalo řízení výchovy (dnes 
řízení vzdělávání) výuky HSK u nestátních organizací. V roce 2006 byla tato ustanovení nahrazena 
a právně ukotvena v nových regulích základních škol. 

HSK-kurzy schválené konzuláty a velvyslanectvími (stav 2011): 

Chorvatština Portugalština Španělština 

Italština Řečtina Srbština 

Maďarština Slovinština Turečtina 

 
!  
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HSK-kurzy nabízené nestátními organizacemi: 

Albánština Finština Portugalština (Brazílie) 

Arabština Francouzština Ruština 

Bosenština Korejština Španělština (latinská Amerika) 

Bulharština Kurdština Švédština 

Čínština   

 

V osmdesátých letech nabízelo HSK-kurzy jen několik málo národností. Kromě Itálie a Španělska 
též dnes již bývalá Jugoslávie, Turecko, Řecko a Portugalsko. Teprve od devadesátých let se 
začali pravidelně přidávat noví pořadatelé kurzů. Ve školním roce 2010/2011 vlastnilo uznání od 
Ředitelství vzdělávání 22 organizací. 

Výukový program, uvedený v tabulkách 1 a 2, obsahuje nabídku HSK-kurzů schválených 
Ředitelstvím vzdělávání. Vedle výše zmíněné nabídky existuje celá řada kurzů, jež nabízí výuku 
dalších světových jazyků. Tyto skupiny jsou však vedeny soukromými organizátory a doposud 
nevlastní uznání vydané Ředitelstvím vzdělávání. 

V roce 2009/2010 přesáhl počet účastníků HSK-kurzů poprvé hranici 10 tisíc, přičemž se počet 
účastníků výrazně liší v závislosti na vyučovaném jazyce. Rozdíly vyplývají z mnoha faktorů: z 
velikosti jazykové skupiny, z organizační a finanční situace, z podpory rodné země atd. 

Vedení výuky HSK-kurzů je pestré. Tato rozmanitost se odráží i ve skutečnosti, že se jednotlivé 
organizace poskytující HSK-kurzy a jazykové spolky v mnoha směrech liší – např. v pohledu na 
vzdělávání, v souvislosti s emigrací/útěkem, dějinnými zkušenostmi či v pohledu na život ve 
Švýcarsku. 

Původním cílem výuky HSK bylo usnadnění opětovného začlenění jedince do školy a běžného 
života v případě návratu do rodné země, což se během let změnilo. Zkušenosti ukázaly, že jen 
malá část účastníků kurzů se do rodné země skutečně vrátila. To vedlo k vytyčení nových cílů. 

Hlavním cílem výuky se nově stala podpora začlenění dětí první a druhé generace 
přistěhovaleckých rodin do místní společnosti. Výuku tak začaly navštěvovat děti rodičů se dvěma 
národnostmi, pro které byla jak integrace, tak i „možný návrat“ důležitým tématem. Pro všechny 
žáky a žákyně se stala podpora dvojjazyčnosti neboli podpora příslušného jazyka původu 
nezávislým a důležitým cílem. Výuka potvrdila, že dvojjazyčnost tvoří potenciál, ze kterého profituje 
nejen jednotlivec, ale i celá společnost. 
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Význam tohoto potenciálu potvrzuje i fakt, že jen v curyšském kantonu vyrůstalo každé třetí dítě 
v dvojjazyčně mluvící rodině (viz stav z roku 2008, tendence se ale stále zvyšuje). V současné 
době je výuka HSK otevřená pro všechny děti, jejichž první jazyk nebo řeč v rodině odpovídá 
výukovému jazyku. Tyto nově stanové cíle se zrcadlí v neustálém vývoji, jako je např. model HSK 
plus, který se zaměřuje na pedagogickou spolupráci učitelů HSK se základní školou. V tomto 
modelu spolupracují učitelé HSK s učiteli základních škol, s mezinárodními týmy nebo s rodiči 
samotnými.2 

 

 
!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Více informací v brožuře "Vícejazyčně a interkulturně. Příklady dobré spolupráce s učiteli HSK", vyd. Úřadem pro 

základní školy v curyšském kantonu, 2011 (ve výrobě). 
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3 Pojetí výuky HSK a hlavní myšlenky 
3.1 Pojetí 

Ve výuce HSK si děti a mládež rozšiřují znalosti „neněmeckého“ původního jazyka. Jedná se 
hlavně o první jazyk a někdy také o jejich druhý jazyk. Kromě jazykových znalostí si žáci a žákyně 
rozšiřují vědomosti o své původní kultuře a o životním stylu. Rozebírají různé životní situace, a tím 
si prohlubují schopnost integrovat se do společnosti – ať už se jedná o Švýcarsko, nebo o rodnou 
zem. Žáci jsou díky výuce podporováni ve svém jazykovém, kognitivním, sociálním a emocionálním 
vývoji. 

Označení „rodná řeč a kultura“ zůstává, ačkoli není ve smyslu slova úplně přesné: jen pro malou 
menšinu dětí, které tuto výuku navštěvují, je rodná zem skutečným domovem. Většina dětí se 
narodila, žije a zůstane ve Švýcarsku, čímž se pohybují v několika životních realitách najednou. 

3.2 Hlavní myšlenky 

• Výuka HSK vzdělává žáky v rodném jazyce přiměřeně jejich věku, znalostem a dovednostem. 

• Výuka zvyšuje sebevědomí, neboť dvojjazyčnost v sobě nese potenciál, jejž mohou žáci a 
žákyně využít. Vícejazyčnost je hodnocena pozitivně, je společensky prospěšná. 

• Výuka podporuje děti a mládež v sociálním styku s různými zdroji identity, které vycházejí 
z rozličných národních, etnických a rasových příslušností, kultury, tradice a historie. Individuální 
zkušenosti a poznatky jsou rozebírány, prohlubovány a reflektovány s ohledem na rodnou zem i 
na Švýcarsko. S tím souvisí např. hodnoty, normy, dějiny nebo náboženství. Zprostředkování 
náboženské výuky nebo politických ideologií zde do výuky nepatří. 

• Výuka napomáhá u žáků a žákyň úspěšnému řešení konfliktů, rozvíjí jejich interkulturní 
kompetence a schopnost vlastního úsudku. Výuka podporuje otevřené, nediskriminující a 
tolerantní chování. 

• Výuka pomáhá dětem z přistěhovaleckých rodin začlenit se do výuky na základní škole. 

• Výuka vytváří takové podmínky, aby žáci a žákyně mohli využít svou vícejazyčnost a interkulturní 
kompetence i později během vzdělání a zaměstnání. 

• Výuka podporuje své žáky a žákyně v kontaktu s příbuznými. 

• Výukou HSK se prolínají principy, které jsou formulovány jako hlavní myšlenky učebního plánu 
základních škol v kantonu Curych: zájem o poznání, schopnost orientace, vůle k odpovědnosti, 
motivace, schopnost dialogu a solidarity, vědomí tradice, odpovědnost k životnímu prostředí, 
tvořivost, schopnost úsudku a kritiky, otevřenost, využití volného času. 
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4 Didaktické zásady 
4.1 Základní a všeobecné vzdělání 

Výuka HSK se věnuje důležitým ukázkovým oblastem. Výuka motivuje děti ke kladení si otázek a 
podporuje jejich schopnost následně tyto otázky zpracovat. To, co se jednou naučily, bude v jiných 
souvislostech dále prohlubováno, zdokonalováno a podporováno. 

Výuka vychází ze zájmů a zkušeností dětí, přitom se v nich snaží vyvolat zájmy nové. To umožňuje 
především přímý kontakt s výukovým předmětem a spojení učení s použitím vlastního (rodného) 
jazyka. Učební postupy odpovídají pokud možno úrovni znalostí jednotlivých žákyň a žáků. 

Výuka využívá přirozeného pohybu dětí v různých jazykových a životních oblastech. Ve výuce se 
pravidelně rozebírají osobní zkušenosti žáků a žákyň, jejich následné srovnání slouží jako základní 
didaktický princip. Na základě porovnání rodného jazyka s jazykem německým se prohlubují 
schopnosti v obou jazycích. Díky srovnání různých životních zkušeností se prohlubuje pochopení 
univerzálií, odlišností a důležitých specifik. Pomoc pro jazykové a interkulturní vnímání je koncept 
známý pod zkratkou ELBE3. Výuka používá hravé prvky v kombinaci s jazykovou komunikací. V 
mateřské škole je hlavní důraz kladen na hru. Vyučování vede žáky a žákyně k učení 
samostatnosti. 

4.2 Hodnocení žáků a žákyň 

Žáci a žákyně od druhé třídy základní školy obdrží za své úsilí a pokroky ve výuce HSK známky. 
Učitelé HSK u státem podporovaných organizací uvedou známky všech žáků na konci každého 
pololetí do osvědčení. Třídní učitel pak zapíše tyto známky do vysvědčení na základní škole.4 
Předškoláci a žáci první třídy nejsou hodnoceni známkami. Učitelé HSK mohou pouze uvědomit 
rodiče o pokrocích jejich dítěte. 

Známky informují o tom, jakého stupně vytyčených učebních cílů a pokroků žáci a žákyně výuky 
HSK dosáhli. Učitel HSK může také ve vysvědčení (dle vlastního uvážení) uvést jednotlivé 
schopnosti a dovednosti žáků: porozumění poslechu, porozumění textu, mluvení, psaní, zeměpis / 
lidé a životní prostředí. 

Hodnocení se vztahuje na cíle a předložený učební plán dané organizace. Známka vyjadřuje 
znalosti konkrétního předmětu, ale nevztahuje se na chování, pečlivost či přesnost. V hodnocení 
výkonu a v klasifikaci žáků platí v zásadě stejná klasifikační stupnice jako na základní škole. 

Známka odpovídá celkovému výstupu dítěte ve vyučování. Nehodnotí jen výsledky formálních 
zkoušek, ale vztahuje se i na celkové výstupy během výuky, z tohoto důvodu nejsou známky jen 
výsledným průměrem jednotlivých zkoušek. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 ELBE pochází z fran. slova Eveil aux langues, angl. Language Awareness, něm. Begegnung mit Sprachen – setkání 

s jazyky. Tento přístup není zaměřen na osvojení si jazyků a jejich struktur. V jeho centru stojí zkoumání, srovnávání a 
objevování jazyků. 

4 V souladu s § 8 pojednávajícím o pravidlech vydávání školního vysvědčení (Zeugnissreglement), vyd. 1. září 2008.!
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Po domluvě s učitelem pravidelné výuky může být jako učební pomůcka použito Evropské jazykové 
portfolio (ESP). ESP umožňuje dětem, aby si mohly samy monitorovat a vyhodnocovat své učební 
schopnosti. 

Učitelé HSK mohou být na požádání příslušného třídního učitele nápomocni při hodnocení žáků a 
žákyň (především s ohledem na povinnou školní docházku). 

4.3 Domácí úkoly 

Domácí úkoly podporují učební proces tím, že se žák zabývá probraným učivem i mimo výuku. Děti 
mají povinnost splnit domácí úkoly bez pomoci rodičů. Jazykové kompetence rodného jazyka 
rodičů mohou být využity např. v domácích úkolech zadaných formou rozhovoru či hry. Výuka 
počítá s tím, že se rodiče zajímají o výuku dítěte. Při zadávání domácích úkolů jsou zohledňovány 
individuální schopnosti žáků a žákyň, čímž jsou podporovány jejich vlastní výkony, a zabraňuje se 
tím přetížení dětí. 

4.4 Učební materiály a učební pomůcky 

Vedoucí kurzu vybírá učební pomůcky a dává je ve výuce k dispozici. Zohledněny jsou rozdílné 
učební schopnosti a cíle, stejně jako specifické situace žáků a žákyň (dvojjazyčnost, zkušenost 
s migrací). Učební pomůcky napomáhají dosáhnout splnění cílů rámcového učebního plánu. 

4.5 Výběr metody 

Učitelé si mohou svobodně vybrat metodu výuky, která bude v souladu s didaktickými zásadami 
učebního plánu. Vybírají takovou metodu, která odpovídá učebním podmínkám, cílům i žákům 
samotným. Učitelé dbají na to, aby byly použity všechny výukové metody (metoda přímého 
přenosu, heuristická metoda, projektové vyučování, skupinová práce). 

Výběr výukových metod počítá i s tím, že žáci netvoří stejnorodou skupinu: pochází např. z různých 
tříd nebo škol, jsou různého věku, mají různé místo bydliště a různý jazykový původ. 

4.6 Politická a náboženská neutralita 

Výuka HSK je politicky a nábožensky neutrální. Vychází z různých úhlů vnímání světa a zříká se 
jakýchkoliv politických a nacionálních tvrzení. Pokud přece jen dojde ke konfrontaci 
s náboženstvím, tak pouze za účelem obecného seznámení s problematikou. 
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5 Tematický okruh „Jazyk“ 
5.1 Význam a zvláštnosti tematických okruhů 

Výuka HSK je vedena ve spisovném jazyce, ale zahrnuje i předpoklady jazykového původu dětí, 
které se mohou individuálně i dialektem lišit. 

Výuka zohledňuje fakt, že rodný jazyk může být buď prvním, nebo druhým jazykem dítěte. Učitel 
přizpůsobuje výuku, jak jen to je možné. 

Tím, že děti a mládež srovnávají vyučovaný jazyk s německým jazykem, posouvají své jazykové 
porozumění dál přiměřeně svému stupni vývoje. Dotknou se důležitých univerzálií a specifik daných 
jazyků. 

Součástí výuky je též gramatika a ortografie jazyka. 

Rozvoj slovní zásoby umožňuje žákům a žákyním přiměřeně se vyjádřit k různým tématům 
v různých situacích. 

Žáci a žákyně se učí používat mluvený a psaný jazyk, a to co nejčastěji v praxi. Učitelé berou ohled 
na nápady i aktuální situaci žáků. Učitelé prohlubují zájem žáků o spisovný jazyk kreativním 
zacházením s vybranými literárními, klasickými i moderními texty. 

Žáci a žákyně nezdokonalují pouze vyjadřovací schopnosti rodného jazyka, které používají v běžné 
denní komunikaci, tzv. Basic Communicative Skills (BICS), ale učí se i kognitivně vzdělávat, 
Cognitive Academic Language Proficiency (CALP), což je rozhodující nejen pro jejich současné 
studium, ale i pro studium budoucí. Právě tyto CALP schopnosti umožňují žákům pochopit složité 
vzájemné vazby jazyků, rozumět abstraktnímu, rozeznat příčinné souvislosti a sestavovat vlastní 
texty. Výuka HSK podporuje vývojový posun z registru BICS do registru CALP. Posiluje u žáků a 
žákyň povědomí o rozdílech mezi jednotlivými jazykovými registry a učí je tyto poznatky aplikovat 
v praxi. 

Žáci a žákyně získají představu o proměnách a vývoji jejich rodného jazyka. 

Děti se na základní škole naučí německý jazyk psaný latinkou. Ve výuce HSK se žáci naučí i písmo 
svého rodného jazyka. Bude-li probíhat výuka rozdílného písma, např. čínského nebo arabského, 
spustí se tyto procesy osvojování oboustranně, ale nezávisle na sobě a bez vzájemného 
ovlivňování. Naopak, bude-li vyučováno psaní latinkou nebo cyrilicí, musí učitel HSK použít i 
znalosti německé gramatiky, aby zamezil případnému nedorozumění. Učitel HSK musí znát 
odlišnosti německé abecedy a musí být schopen tyto odchylky adekvátně vysvětlit. Bude-li výuka 
obou jazyků probíhat současně, informuje se učitel HSK o míře a způsobech osvojování si 
gramatiky v pravidelné školní výuce na základní škole. 

5.2 Orientační cíle „Řeč“ 

Úvod do orientačních cílů 
Následující orientační cíle byly již částečně formulovány v učebním plánu curyšských základních 
škol v tematickém okruhu “Jazyk”. Tyto cíle budou ještě dodatečně definovány a na konci povinné 
školní docházky musí být splněny. 
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Podpora funkční vícejazyčnosti 
Žáci a žákyně získají komunikativní kompetence ve svém rodném jazyce – spolu s německým a 
dalším cizím jazykem přispívají k funkční vícejazyčnosti. V centru výuky stojí schopnost porozumět 
a dorozumět se v mluvené i psané formě. Jazyková dokonalost nehraje tak důležitou roli, důležitější 
je schopnost dorozumět se. 

Poslech a porozumění 
Žáci a žákyně rozumí, co bylo v jejich rodném jazyce řečeno. Dokážou zaujmout kritické stanovisko 
v diskuzích, v referátech nebo k tomu, co slyšeli v rádiu nebo v televizi. Učí se poznat, co bylo 
sděleno třeba tónem hlasu nebo řečí těla. 

Čtení 
Žáci a žákyně jsou motivováni k četbě. Zjišťují, že čtení může být zábavné a obohacující. 

Literatura je uměleckým vyjadřovacím prostředkem každé kultury. Žáci a žákyně se seznamují s 
různými literárními žánry. Vědí, kde si mohou obstarat knihy ve svém rodném jazyce. Znají různá 
média a literární žánry. Jsou schopni s texty samostatně pracovat. 

Mluvení 
Učitel HSK má přehled o tématech, která jsou pro děti a mládež důležitá a zároveň podporuje jejich 
jazykovou interakci.  

Žáci a žákyně dokážou samostatně formulovat důležité události a vyjadřovat své pocity a myšlenky. 
Jsou schopni pochopit výpovědi ostatních a klást si navzájem otázky. 

Žáci a žákyně jsou schopni sami vyprávět, předčítat příběhy nebo recitovat. 

Psaní 
Žáci a žákyně jsou motivováni k psanému projevu, rádi píší. Pravidelně předčítají vlastní vytvořené 
texty a navzájem se hodnotí. Díky tomu zažijí psaní jako společenský proces, na jehož konci 
nestojí v centru jen psaní samotné. 

Dokážou samostatně formulovat své myšlenky, skutečné i smyšlené obsahy. Úměrně svému věku 
zvládají psát literární texty (gramaticky i ortograficky), v případě potřeby s příslušnou pomocí. 
Zjišťují, že mají mnoho příležitostí, při kterých se mohou písemně vyjádřit ve svém rodném jazyce. 

Pozorování jazyka 
Srovnávání mezi výukovým jazykem a němčinou umožňuje žákům a žákyním rozpoznat univerzálie 
a specifika jazyků. Zažijí vícejazyčnost jako obohacující zkušenost. 

Žáci a žákyně poznají na vlastní kůži rozmanitost, živost a proměnlivost jazyka. Učí se používat 
jazyk v různých situacích. Zjišťují, že bohatství jejich slovní zásoby a schopnost vyjádřit se stojí 
v těsném kontaktu s jejich zájmem o rodný jazyk. Během poslechu a při čtení, psaní a mluvení 
získávají žáci a žákyně základní gramatické znalosti, které se učí následně používat v praxi. Vědí, 
že díky cíleným otázkám a vyhledáváním v příručkách si rozšiřují znalosti daného jazyka. 
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Žáci a žákyně se učí rozlišovat spisovnou formu jazyka a dialekt a jsou postupně vedeni používat 
pouze standardní (spisovnou) formu jazyka. 

Písmo a jeho grafická podoba 
Žáci a žákyně se učí písmo rodného jazyka. Procvičování s využitím dostupných nástrojů k psaní a 
samostatné tvůrčí úsilí stojí v přímé úměře účelu dané písemnosti. 
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6 Tematický okruh „Člověk a svět“ 
6.1 Význam a zvláštnosti tohoto tematického okruhu 

Žáci a žákyně jsou ve výuce HSK konfrontováni s ostatními dětmi, které pochází 
z přistěhovaleckých nebo vícejazyčně hovořících rodin. Styčným prvkem je stejný rodný jazyk a 
podobné menšinové a přistěhovalecké zkušenosti. Odlišné jsou jejich osobní zkušenosti a vazby na 
rodnou zem. Výuka zohledňuje rozdíly určité rodné země jako např.: náboženskou příslušnost, 
nazírání na svět, sociální zařazení a místní geografii. 

Výuka tematizuje hodnoty dané rodné země, které dále porovnává a doplňuje švýcarskými 
hodnotami. Žáci a žákyně si na základě uvědomění odlišností a vzájemností vytvářejí své vlastní 
hodnoty. Tento proces podporuje vývoj samostatné osobnosti a zároveň posiluje zdravé 
sebevědomí žáků a žákyň. 

Ve výuce jsou rozebírána odborná témata a prohlubovány znalosti o rodné zemi. 

Výuka reflektuje zkušenosti, které vznikají v souvislosti s vystěhovalectvím/přistěhovalectvím, a 
zabývá se denním soužitím v multikulturní společnosti. 

Žáci a žákyně si osvojují dějepis a zeměpis rodné země s odkazem na dnešní život v rodné zemi a 
ve Švýcarsku. 

Výuka podporuje otevřený a tolerantní postoj. Žáci a žákyně rozšiřují své kompetence v soužití 
s lidmi pocházejícími z různých kultur. Konflikty řeší smírně a s pomocí kompromisů. Tyto 
interkulturní kompetence pomáhají nestrannému porovnání: 1. mezi rozdílnými regiony, dialekty, 
jazyky a náboženstvími, 2. mezi zemí původu a Švýcarskem, 3. mezi rodnou zemí a jinými státy. 

6.2 Orientační cíle „Člověk a svět“ 

Úvod k orientačním cílům 
Následující orientační cíle Člověk a svět byly zčásti formulovány v učebním plánu curyšských 
základních škol, zčásti budou ještě dodatečně definovány. Na konci povinné školní docházky musí 
být tyto cíle splněny. 

Jednotlivec a kolektiv 
Žáci a žákyně se učí v kontaktu s ostatními lidmi naslouchat druhým, brát vážně jejich názory a 
pocity a vhodně reagovat v diskuzi. Představa, kterou mají žáci o sobě samých a ostatních, se 
neustále vyvíjí a mění. 

Žáci a žákyně jsou neustále konfrontováni s životním obrazem jejich rodné země a Švýcarska, čímž 
se buduje jejich otevřenost. Učí se pochopit svou vlastní osobnost jako součást rozdílných světů. 
Na základě uvědomělé debaty o všech svých zkušenostech z rodiny, přátelství, školy, rodné země 
či etnického původu získají náhled do rozmanitosti sociální sounáležitosti a vzájemného ovlivňování 
se. Zjistí, že jednotlivec je ovlivňován společností, což funguje i v opačném směru, tedy že 
společnost je ovlivňována jednotlivci. 

Jsou konfrontováni s náboženstvím, které je součástí jejich rodné kultury. Nejedná se zde o 
náboženskou výuku. Žáci a žákyně si rozšiřují své porozumění pro různá náboženství, jednotlivá 
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náboženství srovnávají, ať už se jedná o náboženství uvnitř rodné země, náboženství jiné země 
nebo náboženství ve Švýcarsku. 

Žáci a žákyně se utvrdí v tom, že vzájemná tolerance a dodržování pravidel jsou v lidském soužití 
nezbytné. Je jim jasné, že tato pravidla jsou založena na hodnotách a normách, které jsou nestálé 
a mohou se proto kdykoliv změnit. 

Zjistí, že odpovědi na základní otázky souvisejí s osobními hodnotami a s vlastním pohledem na 
svět. Poznávají hodnotové normy a tradice rodné země a Švýcarska a srovnávají se s nimi. 

Dbají na společenskou odpovědnost. Konflikty řeší nenásilnou formou, na základě rozhovoru a 
vzájemné tolerance. V úsilí o vlastní rozvoj se učí také zodpovědně užívat svobody. 

V přechodu do dospělosti se učí pojmenovat vlastní i cizí pocity a náležitě reagovat na nové výzvy. 

Základní vědomosti o duchovních, duševních a tělesných procesech člověka spolu s odpovídající 
slovní zásobou v rodném jazyce jim pomáhají prohloubit pochopení sebe sama a ostatních a 
zároveň usnadňují orientovat se ve vlastním životě. Žáci a žákyně ovládají důležité výrazy, kterými 
jsou schopni vyjádřit osobní představy, potřeby a touhy. 

 Chovají se zodpovědně vůči vlastnímu zdraví i vůči ostatním spoluobčanům. 

Technika a příroda 
Žáci a žákyně získají povědomí o vztazích mezi technikou a přírodou ve smyslu všeobecně 
platných zákonů. 

Rozumějí rozdílným (technologickým) vývojovým fázím. Dotknou se témat: Člověk, příroda a 
technika, čímž si rozšíří slovní zásobu. 

Domov a svět 
Žáci a žákyně se střetávají s nejbližším okolím a se svou rodnou zemí s porozuměním a 
s otevřeností. 

Na základě vlastní zvídavosti a s pomocí obrázků, karet a jiných médií získají díky reflexi a 
srovnáním se se Švýcarskem rozmanitý obraz vlastní rodné země. 

Geografické, hospodářské a ekologické oblasti a okruhy rozšiřují vědomosti o rodné zemi. Tyto 
základní obecné vědomosti jim usnadňují myslet v souvislostech a umět třídit informace z různých 
zdrojů. 

Střetávají se s životními a pracovními příležitostmi rodné země a porovnávají je se Švýcarskem. 

Jsou obeznámeni se svou rodnou zemí. Na příslušníky různých občanských skupin rodné země a 
Švýcarska pohlížejí pokud možno bez předsudků. Zároveň se snaží pochopit jejich hodnoty a 
způsob života. Poznávají cizí a vlastní předsudky a učí se s nimi konstruktivně pracovat. 
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Minulost, přítomnost, budoucnost 
Žáci a žákyně poznávají kulturní dědictví své rodné země. 

Na základě obecných vědomostí dokážou zařadit události a vývoj událostí z minulosti i ze 
současnosti. Migrační historie hraje ve výuce HSK důležitou roli. 

Učí se na vybraných příkladech, že každé vyjádření je subjektivní a obsahuje hodnocení. Chápou, 
že rozdílné názory a zájmy jim pomohou lépe pochopit dějinné souvislosti. 

Žáci a žákyně zjišťují, že lidé ovlivňují vývoj na základě prožitku, myšlení a jednání. Zabývají se 
regionálními, národními a globálními problémy, vnímají jejich dopad na své nejbližší okolí. 

Mají všeobecný přehled o politice, hospodářství a kultuře. 

Mají možnost sami ovlivňovat současný a budoucí vývoj a podílet se na něm. 

Znají a orientují se v základních lidských právech, včetně dětského práva. 
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7 K výuce na jednotlivých stupních 

Rozdělení cílů podle jednotlivých školních stupňů v tomto rámcovém učebním plánu chybí, protože 
se zatím nacházejí pouze na rovině obecných cílů. Je na poskytovatelích kurzů, aby specifické cíle 
jednotlivých školních stupňů a jim odpovídající obsahy definovali způsobem, který vyučujícím 
umožní připravit konkrétní výuku. Následující přehled se omezuje pouze na „základní úvahy“ k 
jednotlivým stupňům. 

7.1 Zvláštnosti na jednotlivých stupních 

Mateřská škola 
Děti se v tomto věku učí objevovat svět pomocí vlastních smyslů na základě samostatné činnosti 
nebo napodobování. Obsahy se učí vždy v souvislostech. Co se naučí omylem nebo mimochodem, 
to jim pomůže vyučující osoba přeměnit v konkrétní znalosti. Např. skočí ze žebříku a osvojí si 
slovo žebřík, ale zároveň také techniku skoku nebo pocit strachu či vítězství. Výuka vychází hlavně 
z denních zážitků dětí, a tak vytváří prostor pro vlastní jednání a zkušenosti. 

Výuka nabízí zážitky, při kterých se děti učí své pojmy a představy spojovat do slov a vět. Podpora 
slovní zásoby zohledňuje – vedle osobního světa dětí – také funkční slova pro prostorovou 
orientaci (kde, kam, vzadu, přes atd.) a logické spojování (více, méně, stejně atd.). 

Výuka seznamuje děti formou hry se světem obrázkových knih a s texty. Děti se učí, že symboly, 
značky a piktogramy z jejich běžného života mají konkrétní významy. 

Děti se seznamují s psanou formou jazyka a s funkcí písma. Učí se cíleně a pod dohledem 
zacházet s různými materiály na psaní. Naučí se rozpoznávat a psát své vlastní jméno. V závislosti 
na individuálních schopnostech se naučí číst a psát. To se neodehrává v každé jazykové skupině 
na stejné úrovni: bude-li vyučováno písmo psané latinkou, píší a čtou děti v tomto věku, jen pokud 
si to samy přejí. U jiných jazykových skupin může psaná forma jazyka zaujímat již na tomto stupni 
větší význam. 

Nižší stupeň 
Výchozím bodem jsou běžné a osobní zkušenosti dětí v rodině, v rodné zemi a ve Švýcarsku. 
V tomto věku hraje u dětí ještě velmi důležitou roli rodina. Ve výuce jsou podporovány všechny 
jazykové oblasti. Porozumění poslechu a mluvě, čtení a psaní. Použity jsou především zábavné 
formy učení. Úvod do čtení a psaní vyžaduje znalosti německého jazyka. Pokud to bude nutné, 
použije vyučující osoba srovnání s německou abecedou, aby se zabránilo případnému 
nedorozumění. 

Střední stupeň 
Pro děti na středním stupni hraje skupina vrstevníků velmi důležitou roli. Zajímají se o různé životní 
styly a prostředí, s nimiž přicházejí denně do kontaktu. Ke svému okolí (rodině, škole) mají 
všeobecně kladný vztah. Jsou obvykle bez předsudků, otevření a spontánní ve vztahu ke své rodné 
zemi. Zajímají se též o aktuální situaci rodinných příslušníků ve své rodné zemi. 
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Ve výuce jsou rozebírány všechny jazykové oblasti – poslech a mluva, čtení a psaní. Zvláštní 
pozornost je věnována rozšiřování schopností v náročných komplexních jazykových registrech 
(Cognitive Academic Language Proficiency, zkr. CALP). 

Druhý stupeň I 
Na druhém stupni I jsou mladí lidé stále více kritičtější k sobě samým, ke svým vlastním hodnotám 
a k okolí. Výsledkem je často odklon od tradičních hodnot a norem nebo jejich následná idealizace. 
Často se začínají ptát i po smyslu výuky HSK. 

Vyučující osoba rozumí těmto zlomovým situacím, zabývá se jimi a do výuky kriticky zapojuje různé 
životní vzory. Tím pomáhá mladé generaci lépe se orientovat, rozvíjet svou osobnost a najít vlastní 
cestu. Učitel HSK podporuje mladou generaci zvláště tím, že jí pomáhá zapojit do vlastního života 
rozdílné zkušenosti a hodnoty. 

Výuka vyzdvihuje individuální schopnosti a znalosti mladých. Žáci a žákyně jsou podporováni 
v používání svých interkulturních a kulturních schopností nejen ve výuce HSK a ve výuce na 
základní škole, ale i mimo školní budovu. Ve výuce hraje důležitou roli písemná a ústní 
komunikace, studium jazyka a mediální výchova. Mládež dostává možnost využít své jazykové 
schopnosti (rodnou řeč, němčinu, francouzštinu, angličtinu), vytvářet vzájemné vztahy a 
prohlubovat své vědomosti. 

Výuka pomáhá mladým lidem utvořit si náhled na pracovní trh a začlenit se do pracovního 
prostředí. Mladí lidé jsou podporováni v tom, aby své bilingvní a interkulturní kompetence brali 
vážně a nebáli se je v běžném životě použít. 

7.2 Stupně a témata – přehled 

Následující tabulky mohou posloužit jako přehled témat pro jednotlivé stupně výuky HSK. Obsahují 
širokou nabídku doporučených témat, vzhledem k omezenému počtu lekcí se musí vyučující 
rozhodnout, které z nabízených témat použije. U většiny témat je velmi vhodné srovnání mezi 
jazyky, popř. mezi životními událostmi dětí. Je tak např. možné porovnat rozdíly v pravidlech 
chování v rodině a v mateřské škole. Tato srovnání nebudou explicitně uvedena u každého tématu. 

 

! !
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Témata Předškolní 
výchova 

První stupeň 
(1.–3. třída) 

Mezistupeň 
(4.–6. třída) 

Druhý stupeň I 
(7.–9. třída) 

Já a ostatní –  
společný život 

Vzájemné 
poznávání se; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školka: pravidla, 
procesy a normy; 
rituály; 
 
Společně 
s ostatními něco 
prožít a vytvářet; 
 
Přátelství; hádka; 
 
Co už umím sám 
udělat 
 

Pozdravení se,  
seznámení se;  
 
Pravidla chování; 
 
 
 
 
 
 
 
Škola: pravidla, 
procesy a normy; 
 
 
 
 
 
 
Přátelství; hádka 
 
 
 

 
 
 
Rozdílné skupiny 
a kultury: stejná 
a rozdílná pravidla 
a hodnoty, 
vzájemný respekt, 
vzájemné uznání, 
řešení konfliktů; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kdo jsem: co mě 
utváří, kam 
patřím; 
 
Mužské a ženské 
role: chlapci–
dívky; 
 
 
Dětská práva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jednotlivec a 
skupina, 
sounáležitost 
a odcizení; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzory a idoly: 
ze sportu, vědy, 
kultury a dějin; 
 
Vztah k druhému 
pohlaví (kulturně 
specifická 
očekávání); 
 
Lidská práva 
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Témata Předškolní 
výchova 

První stupeň 
(1.–3. třída) 

Mezistupeň 
(4.–6. třída) 

Druhý stupeň I 
(7.–9. třída) 

Rodina Moje rodina a 
příbuzní 

Moje rodina a 
příbuzní; pravidla 
a normy v rodině 

Rozdělení práce 
a úkolů v rodině; 
 
 
 
 
 
 
 
Příběh mé rodiny: 
generace a 
rodokmen; 
 
 
 
Různé formy  
rodiny 
 

Role rodinných  
příslušníků: 
v proměnách 
času, kulturní 
rozdíly; 
 
Porozumění 
vlastním rolím; 
 
Funkce rodiny a 
její formy 
v závislosti 
na historii a 
kultuře; 
 
 
 
 
Vlastní hodnoty; 
etika 

Hraní a volný 
čas 

Hraní: společně, 
na různých 
místech, 
s rozdílnými  
hračkami; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nástroje a 
pracovní vybavení 
 

Hraní: společně, 
na různých 
místech, 
s rozdílnými  
hračkami; 
moderní a tradiční 
hry a hrací 
pomůcky; 
 
Volný čas a hobby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpočinek a 
relaxace; 
 
 
 
 
 
 
 
Volnočasové 
aktivity; sport, 
mládežnické 
organizace; 
 
 
 
 
 
Zacházení 
s digitálními a 
jinými médii 
 

Odpočinek a 
relaxace; 
 
 
 
 
 
 
 
Volnočasové 
aktivity; setkání 
mladých; kultura 
mladé generace 
(hudba, jazyky); 
peer group 
(vrstevníci); 
spolky; 
 
Zacházení 
s digitálními a 
jinými médii; 
 
Reklama 
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Témata Předškolní 
výchova 

První stupeň 
(1.–3. třída) 

Mezistupeň 
(4.–6. třída) 

Druhý stupeň I 
(7.–9. třída) 

Bydlení, čtvrť a 
město 

Okolí domova a 
mateřské školy; 
 
 
 
Moje cesta do 
školy; 
 
Doprava a 
dopravní 
prostředky 
 

Naše bydlení: 
domov a okolí; 
 
 
 
Moje cesta do 
školy; 
 
Dopravní 
prostředky 

Domy a bydlení 
(také specifický 
pohled); 
 
 
Čtvrť a vesnice; 
Nakupování 
(obchody) 

Bydlení a 
architektonický 
styl: historický 
vývoj; 
 
Města a 
urbanizace 
(celosvětový 
vývoj) 

Festivaly, zvyky, 
svátky, oslavy 
a móda 

Narozeniny a jiné 
důležité oslavy 
a svátky; 
 
 
 
Oblečení 

Narozeniny a jiné 
důležité oslavy 
a svátky, rozdílné 
druhy svátků; 
 
 
Různé oblečení 
podle příležitosti 

Oslava, slavení 
svátků různými 
způsoby; 
náboženské 
tradice; 
 
Móda 
v proměnách 
času, pracovní 
oblečení, oblečení 
a společenská 
role/status, tržní 
artikl, značkové 
zboží 
 

Kultura večírků 
a párty; 
 
 
 
 
Móda a rituály 
v průběhu dějin 

Zdraví a jídlo Mé tělo: jeho 
části, moje 
tělesná integrita a 
integrita ostatních; 
 
Hygiena; 
 
Lékař; 
 
Zdravé jídlo a pití 

Lidské tělo; pět 
smyslů; 
 
 
 
Hygiena; 
 
 
 
Zdravé jídlo a pití, 
stravovací návyky 

 
 
 
 
 
Zdraví a nemoc; 
zdravý životní styl; 
 
 
Odkud pochází 
potraviny; ovoce 
a zelenina podle 
ročního období 

 
 
 
 
 
Sport, závislost;  
 
 
 
Stravování; různé 
stravovací návyky 
v závislosti na 
kultuře, historii a 
prostředí 
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Témata Předškolní 
výchova 

První stupeň 
(1.–3. třída) 

Mezistupeň 
(4.–6. třída) 

Druhý stupeň I 
(7.–9. třída) 

Zeměpis Zeměpisná 
označení podle 
zkušeností dětí 
(místo bydliště, 
rodná země, 
Švýcarsko, 
sousední státy 
atd.) 

Pojmy prostorové 
orientace; 
 
 
 
 
 
 
 
Moje rodná země: 
přehled geografie, 
klimatu 

Pojmy prostorové 
orientace; 
 
 
 
 
 
 
 
Důležité vodstvo, 
hory a města; 
rodné země 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografický popis 
regionů v rodné 
zemi 

Příroda a 
technika 

Zvířata; 
 
 
 
Ovoce a zelenina;  
 
 
Roční období a 
změny v přírodě; 
 
 
Pojmy času (rok, 
měsíc, týden, den, 
hodina, večer, 
poledne, včera, 
dnes, zítra atd.); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domácí 
spotřebiče 

Domácí zvířata; 
zvěř a rostliny; 
les; 
 
Ovoce a zelenina; 
čtyři elementy; 
 
Roční období; 
 
 
 
Denní čas; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolo 

Druhy zvířat a 
rostlin; 
 
 
Potravinový 
řetězec; 
 
Počasí a 
předpověď 
počasí; 
 
 
 
 
 
Ochrana životního 
prostředí, přírodní 
katastrofy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologie, ochrana 
a hrozby životního 
prostředí 
(recyklace, třídění 
odpadu); 
 
Aktuální vědecké 
debaty (pokusy 
na zvířatech, 
genetika atd.); 
 
Digitální hračky 
a prostředky 
dorozumívání 
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Témata Předškolní 
výchova 

První stupeň 
(1.–3. třída) 

Mezistupeň 
(4.–6. třída) 

Druhý stupeň I 
(7.–9. třída) 

Literatura a 
umění 

Písně, rýmy, 
pohádky, 
obrázkové knihy; 
 
 
 
Malování; 
 
Vytváření 
vlastního díla a 
debata s ostatními 

Písně, verše, 
pohádky, 
obrázkové knihy; 
 
 
 
Filmy 

Příběhy, pověsti, 
bajky, básně, 
interkulturní 
knihovna; 
 
 
Filmy 

Literární příklady 
ze současné 
literatury a 
z literatury 
klasické; 
 
Filmy; 
 
Výtvarné umění, 
hudba a další 
kulturní oblasti; 
umělci 
a umělkyně 
 

Dějiny a 
minulost 

„Když jsem byl 
malý“; 
 
 
Rozdíly dnes –
dříve; 
 
Osobní zážitky 
v rodné zemi: 
cestování, 
prázdniny 

„Když jsem byl 
malý“; 
 
 
 
 
 
Osobní zážitky 
v rodné zemi: 
cestování, 
prázdniny 

Dějiny mé rodiny, 
migrace; 
 
 
 
 
 
Dějiny rodné 
země – důležité 
události, mýty o 
vzniku země 

Moje biografie, 
např.: učení, 
jazyk; 
 
 
 
 
Aktuální politický 
a sociální vývoj 
v rodné zemi; 
 
 
Náboženství; 
 
Politická 
gramotnost (volby 
a hlasování) 
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Témata Předškolní 
výchova 

První stupeň 
(1.–3. třída) 

Mezistupeň 
(4.–6. třída) 

Druhý stupeň I 
(7.–9. třída) 

Svět práce a 
vzdělání 

Zaměstnání osob 
v nejbližším okolí 
(matka, otec, 
učitel/učitelka 
v mateřské škole); 
prodavač, lékař 

Zaměstnání, 
veřejná služba, 
státní správa 
(pohostinství, 
policie, 
nemocnice, prodej 
atd.) 

Vysněné 
povolání; vzory 
a idoly z různých 
profesí; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Význam vzdělání 
a práce 

Výběr povolání 
a přechod do 
pracovního 
prostředí nebo 
další škola 
ve Švýcarsku/ 
v rodné zemi: 
zaměstnání a 
profesní 
předpoklady, 
rozdíly mezi státy; 
 
zaměstnání a 
identita; využití 
vlastních 
jazykových a 
interkulturních 
schopností; 
genderové otázky; 
 
Hospodářství: 
různé sektory, 
historický vývoj, 
nezaměstnanost, 
odborové 
organizace 
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8 Slovník 
Následující vysvětlivky usnadňují pochopení nejdůležitějších použitých termínů. 

Basic Interpersonal Communicative Skills (BICS) – Základní mezilidské 
komunikační schopnosti 
Vztáhnuto na osvojování si nových jazyků je vhodné rozlišovat dvě základní schopnosti a 
dovednosti – jazykové kompetence, jež používáme v běžném životě a v přímé osobní komunikaci, 
se odborně nazývají BICS (základní mezilidské komunikační schopnosti), kompetence kognitivního 
akademického jazyka, které jsou nepostradatelné pro školní docházku, se označují jako CALP 
(kognitivní akademické jazykové dovednosti). BICS jsou – i když se jedná o texty psané – 
orientované na mluvenou formu jazyka. Větná souvětí mají převážně jednoduchou konstrukci a 
slovník těchto komunikačních schopností je převzat z každodenního života. Oproti tomu CALP 
vyžadují jazykové kompetence náročnější. Člověk si musí umět představit věci časově a prostorově 
vzdálené, musí znát gramatickou normu a pravidla daného jazyka. K tomu musí rozumět složitějším 
větám, vyprávěcím strukturám a různým textům. Nepostradatelnou je též rozšířená slovní zásoba, 
schopnost zprostředkovat abstraktní texty a objasnit náročnější faktografické texty. 

Bilingvizmus 
Uvedeno v kapitole První jazyk a v kapitole Dvojjazyčnost. 

Cizí jazyk 
Cizí jazyk je jazyk, který se naučíme dodatečně k prvnímu jazyku, tj. mimo stát, ve kterém se tímto 
jazykem běžně mluví. Tento jazyk neodpovídá jazyku, kterým mluví okolí – je tedy v protikladu 
k druhému jazyku, který je získán v zemi pobytu. Cizí jazyk je zpravidla vyučován ve škole (v 
německy hovořící části Švýcarska jsou to zejména francouzština a angličtina). 

Cizojazyčnost (Cizojazyčný/Cizojazyčná/Mluvící cizím jazykem) 
Cizojazyčné děti jsou ty, které ovládají svůj první jazyk, ale už neovládají jazyk svého okolí 
(v našem případě je to švýcarská němčina nebo spisovná němčina). Pojem „cizojazyčnost“ není 
statický. Děti, které jsou označovány jako „cizojazyčné“, toto označení během velmi krátké doby v 
dětství ztrácí. 

Dialekt 
Dialekt je místně nebo regionálně ohraničený jazyk, případně regionální varianta jazyka. Dialekt 
se zřídkakdy vyskytuje v psané formě a může se silně odlišovat od spisovného jazyka. Dialekt 
může odpovídat jazyku okolí. 
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Druhý jazyk, němčina jako druhý jazyk (DaZ) 
Druhý jazyk je jazyk, který se naučíme jako druhou řeč. U dětí s migračním pozadím je to jazyk, 
který jim umožňuje účastnit se místního jazykového společenství – v našem případě němčiny. 
Používá se termín němčina jako druhý jazyk, zkratka DaZ (Deutsch als Zweitsprache). Kromě toho 
nemusí být u dětí němčina vždy druhý jazyk. Pokud se např. jedná o třetí generaci přistěhovalců, 
učí se děti nejdříve němčinu jako první jazyk a rodný jazyk jako druhý jazyk nebo druhý první jazyk 
(primární bilingvizmus). 

Dvojjazyčnost 
Dvojjazyčně mluvící (bilingvní) člověk je člověk, který ovládá aktivně nebo pasivně dva jazyky. 
Předložený rámcový učební plán používá zúženou teorii: jako dvojjazyčné se označují pouze ty 
děti, které mluví němčinou a ještě jedním nebo více cizími jazyky. (Dvojjazyčnost je definována 
v tomto učebním plánu jinak než mnohojazyčnost.) 

Identita, bikulturní identita 
Rámcový učební plán rozumí pod pojmem identita vnímání svého vlastního já jako samostatného 
individua. S tím souvisí subjektivní vnímání vlastní existence, a to s ohledem na její kontinuitu a 
jedinečnost. Identita není neměnná, ale naopak je dynamická a vyvíjí se. Vytváří se v závislosti na 
sociální interakci s jinými lidmi a prostřednictvím jazyka. Bikulturní identitou se rozumí, že 
subjektivně prožitý pocit bude zároveň prožit ve dvou nebo více rozdílných kolektivech, popř. v 
etnické, jazykové skupině. 

Integrace 
Pod pojmem integrace se rozumí proces, ve kterém dosáhnou osoby a skupiny s rozdílným 
sociálním, kulturním a vyjadřovacím pozadím rovnoprávného sociálního a politického postavení ve 
společnosti a jsou respektováni i přes různé jazykové a kulturní zakotvení. 

Interference 
Interferencí se rozumí proces, kdy se jednotky i celky prvního jazyka přenášejí do jazyka dalšího, 
v němž ale nejsou gramaticky nebo sémanticky použity zcela správně (např. německy „dostat“ – 
bekommen, anglicky „stát se“ – become). 

Interkulturní překlad a zprostředkování 
Tato formulace popisuje zprostředkování různých osobních světů a způsobů života v souvislosti s 
migrací. Osoba určená ke zprostředkování vnímá zájmy různých skupin obyvatelů a jednotlivců, 
umožňuje setkávání a má porozumění s požadavky zúčastněných. Je zodpovědná za jazykové 
porozumění (tzn. překládání) mezi jednotlivými účastníky diskuze. Přispívá k tomu, aby bylo lépe 
porozuměno problematice a zdrženlivosti obou stran. Může tak např. pomoct cizojazyčně mluvícím 
rodičům pochopit švýcarský školní systém. Na základě profesních a biografických předpokladů se 
učitelé HSK dále vzdělávají, aby mohli být činní v interkulturním zprostředkovávání. K dispozici mají 
pestrou nabídku kurzů dalšího vzdělávání. 
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Interkulturní schopnosti, interkulturní učení 
Interkulturní schopnosti jsou schopnosti, které umožňují úspěšně jednat s lidmi z jiných kulturních 
kruhů. Tato schopnost může být rozvinuta už v nízkém věku nebo získána na základě 
interkulturního studia. Zkušenosti s různými osobními světy – jako je tomu u dětí s migračním 
pozadím – mohou tomuto procesu velmi pomáhat. 

Jazyk okolí 
Jazyk okolí je hovorový jazyk, jímž se v dané oblasti mluví nejvíce, ve Švýcarsku je to švýcarská 
němčina (Schweizerdeutsch). 

Jazyk rodiny 
Jedná se o jazyk, kterým se mluví v rodinném kruhu (eventuálně se může jednat o více jazyků). 

Jazyk výuky 
Jazykem výuky se v tomto rámcovém učebním plánu označuje spisovný jazyk země či 
společenství, který je vyučován v konkrétní výuce HSK. Pro tento jazyk se zde také používá pojem 
rodný jazyk. 

Kognitivní akademické jazykové schopnosti (CALP) 
Viz kapitola 5.1 Význam a zvláštnosti učebních oblastí. 

Kultura 
Kultura z pohledu rámcového učebního plánu je nazírána jako souhrn jedinečných, duševních, 
materiálních, intelektuálních a emocionálních aspektů, které představují určitou společnost nebo 
nějakou etnickou skupinu. To se netýká jen umění a literatury, ale také podob života, základních 
lidských práv, hodnotových systémů, tradic a duchovních směrů. Jednotlivé osoby nejsou 
redukovány pouze na svou kulturu nebo etnickou skupinu. Nemusí mít hned automaticky určité 
rysy, vlastnosti nebo způsob chování jen proto, že jsou účastníky jisté kultury. Kultura jednotlivých 
společností nebo etnických skupin není ani homogenní ani neměnná, a už vůbec ne uzavřená. 
Kulturní praxe generuje stále nové obsahy a propojuje různé kulturní zvyky. 

Kulturní původ 
Kulturní původ dětí odpovídá kultuře jejich původního státu nebo kultuře etnika, ke kterému patří. 
U dětí, které vyrostly ve Švýcarsku, se tento pojem vztahuje na rodiče nebo rodičovskou část, tedy 
na jejich rodnou zem nebo etnický původ. Pojem kulturní původ odkazuje na historii: odkud sám 
pocházím nebo odkud pochází moje rodina. Z důvodu vyzdvihnutí aktuální situace dětí používá 
rámcový učební plán často termín vnitřní svět.  

Mateřský jazyk 
Mateřským jazykem je míněna první osvojená řeč. Pojem je ovšem nepřesný, protože vychází 
z toho, že rozhodujícím elementem pro osvojení řeči je matka dítěte. Rámcový učební plán proto 
používá spíše výraz první řeč. 
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Migrační pozadí, s migračním pozadím 
Formulace „s migračním pozadím“ je používána ke kategorizaci lidí do různých skupin. Ve 
Švýcarsku se tato formulace vztahuje – nezávisle na aktuální národnosti – na všechny osoby, které 
buď do Švýcarska samy přicestovaly, nebo se ve Švýcarsku narodily a nejméně jeden z rodičů je 
občanem nebo přistěhovalcem. Mnoho z těchto osob nemá přímou zkušenost s migrací, jelikož žijí 
od svého narození ve Švýcarsku nebo mají švýcarské státní občanství. Formulace „děti 
s migračním pozadím“ se tudíž nevztahuje na přistěhované děti, ani na jejich cizí státní příslušnost, 
ale označuje děti, jejichž situace je migrací ovlivněna. Tento neurčitý, „volný“ výklad v sobě skrývá 
riziko, že v rámci něj bude použito výrazu migrace, přestože právě migrace pro danou osobu 
nehraje žádnou roli. 

Odborný jazyk 
Odborný jazyk je variantou standardního jazyka, který se vyznačuje specifickou slovní zásobou. 

První jazyk 
První jazyk je první socializační jazyk, tedy jazyk, jenž se dítě naučí jako první. Často je i hlavním 
jazykem v rodině. Běžně se používá termín „mateřský jazyk“. Podpora a osvojení si prvního jazyka 
jsou důležité pro správný jazykový vývoj, i když se časem stane dominantním druhý jazyk (v našem 
případě němčina). Mnoho dětí se naučí jako první řeč nejen jeden, nýbrž dva a více jazyků 
najednou (pokud jeden z rodičů mluví s dítětem jiným jazykem). V tomto případě má dítě více 
prvních jazyků; pak se mluví o primárním bilingvizmu. 

Rodná řeč 
Rodná řeč dítěte je řeč, kterou se mluví v jeho rodné zemi, v okolí nebo je jeho běžnou řečí. Pakliže 
je dítě druhou nebo třetí generací přistěhovalců, není jazyk původu automaticky jeho prvním 
jazykem. Z toho důvodu neoznačuje rámcový učební plán vyučovaný jazyk jako první jazyk, ale 
jako rodný jazyk.  

Rodná zem, stát původu 
Rodná zem dítěte je země, odkud pochází dítě samotné, jeden z rodičů nebo jeho blízcí příbuzní.  

Spisovný jazyk 
Spisovný jazyk odpovídá normované jazykové formě jazykového společenství – psanému jazyku, 
oficiálnímu způsobu vyjadřování a jazyku literárnímu. Spisovný jazyk podléhá rozsáhlému 
normování, které je zprostředkováno a kontrolováno médii a vzdělávacím systémem. Ovládnutí 
spisovného jazyka je hlavním cílem jazykového úsilí ve škole. 
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Vícejazyčnost 
Pojem vícejazyčnost označuje fenomén existence tří nebo více jazykových kompetencí. Může se 
vztahovat nejen na jednotlivce, ale i na celou společnost. Ve Švýcarsku se mluví čtyřmi úředními 
jazyky. Vícejazyčně mluvící osoba je taková osoba, která aktivně nebo pasivně ovládá tři nebo více 
jazyků – nezávisle na osobním vztahu k těmto jazykům (první jazyk, druhý jazyk, rodný jazyk). 
Vícejazyčné je např. dítě, které mluví německy (první jazyk) a k tomu ovládá ještě dvě cizí řeči. 
Pokud je jednou z řečí „neněmecký“ rodný jazyk, mluví se o dvojjazyčně mluvících dětech.  

Vnitřní svět, realita 
Rámcový učební plán vnímá vnitřní svět jako celek všech věcí, událostí a skutečností, které se dějí 
v lidském životě. Vnitřní svět je jen úryvek ze světa jako celku – závislý na individuální životní 
situaci. Životní realita německého lékaře je jiná než životní realita africké zemědělkyně, stejně tak je 
i jiný svět přistěhovalé holčičky z Chorvatska a svět chlapce ze švýcarské nižší sociální třídy. 
Rámcový učební plán nerozlišuje striktně mezi životní realitou a kulturou, ale zdůrazňuje spíše 
vztah jednotlivce k vlastní situaci, ke svému vlastnímu jednání a k jazykům. 

Získání druhého jazyka 
Výuka jazyků rozlišuje mezi získáním dvojjazyčnosti a získáním cizojazyčnosti. Odpovídá-li druhá 
řeč, kterou si dítě osvojí jazyku okolí, jedná se o osvojení si druhého jazyka. Děti s „neněmeckou“ 
první řečí se učí v německé části Švýcarska němčinu jako druhý jazyk (DaZ). Jazyková výuka 
němčiny jako druhého jazyka používá jiný způsob výuky, který není shodný s didaktikou němčiny 
jako prvního nebo cizího jazyka. Ve srovnání s výukou ostatních cizích jazyků na základní škole 
jsou kladeny na výuku němčiny jako druhého jazyka mnohem vyšší nároky. 
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9 Dodatek: Rámcové podmínky 
Tento dodatek není součástí ustanovení ministerstva vzdělávání z 28. února 2011. Dodatek nabízí 
především mezikantonální a právní základy výuky HSK. V návaznosti školský úřad popisuje praxi 
(řízení, organizaci, spolupráci), která se v curyšském kantonu vyvinula na základě právních 
podmínek. 

9.1 Mezikantonální ustanovení 

Konference ředitelů kantonálních škol (EDK) se opakovaně vyjádřila k výuce HSK, tj. k výuce 
rodného jazyka a kultury. V jejich „Doporučení ke vzdělání cizojazyčně mluvících dětí“ z 24. října 
1991 se znovu potvrzují v zásadě práva dětí s migračním pozadím (včetně motta „Starat se o 
kulturu a řeč rodné země“). V následujících bodech jsou popsána jednotlivá doporučení 
kantonálních ředitelů určená osobám zodpovídajícím za výuku HSK v příslušných kantonech 
a městech: 

• podpora výuky HSK, podle možností integrovat nejméně dvě výukové lekce týdně, 

• zdarma poskytnout potřebné školní vybavení, 

• podpora spolupráce mezi základní školou a výukou HSK, 

• závést výsledky výuky HSK do školního vysvědčení, 

• informovat rodiče s migračním pozadím o možnostech vzdělávání, 

• brát ohled na schopnosti dosažené ve výuce HSK při školním hodnocení, selektivním 
rozhodování nebo při různých promočních akcích. 

Konference ředitelů kantonálních škol vyjádřila národní strategickou podporu původního jazyka dětí 
s migračním pozadím již v roce 2004. Stejný cíl následuje i v Mezikantonální dohodě o harmonizaci 
povinné školní docházky, ve které se konkordátní kantony zavazují podporovat nábožensky a 
politicky neutrální výuku HSK.  

9.2 Právní základy v curyšském kantonu 

V curyšském kantonu je výuka HSK uzákoněna zákonem o základních školách a nařízením o 
základních školách. 

Školský zákon ze 7. února 2005 
§ 15 
1 Ředitelství vzdělávání může uznat kurzy rodné řeči a kultury nabízené mimoškolními 

organizacemi. 
2 Nařízení upravuje podmínky ustanovení a jejich následky. 
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Nařízení základních škol z 28. června 2006 
§ 13 
1 Žáci a žákyně si rozšiřují znalosti rodného jazyka a kultury rodné země. 
2 Nositelem kurzů jsou velvyslanectví a konzuláty původních států. Řídící orgány pro vzdělávání 

mohou uznat i kurzy nabízené jinými organizacemi. 
3 Rada pro vzdělávání uzná ty kurzy, které budou předloženému rámcovému učebnímu plánu 

odpovídat politicky, náboženskou neutralitou a zaměřením na neziskovost. Kurzy obsahují 
maximálně čtyři lekce týdně, na předškolní úrovni a v první třídě základní školy nejvýše dvě 
lekce týdně. 

4 Vyučující osoby musí mít kvalifikaci opravňující k výuce, dostatečné znalosti němčiny a musí 
navštěvovat povinné kurzy dalšího vzdělávání. 

§ 14 
1 Kurzy by se měly konat mimo čas povinné školní výuky. 
2 Obce: 

 a. poskytnou pokud možno bezplatně k dispozici vhodné prostory,  

 b. pokud se kurzy konají během pravidelné školní výuky, vykonají žáci a žákyně nejvýše dvě 
lekce týdně v pravidelné výuce, 

 c. nahlásí Ředitelství vzdělávání stížnosti (při podvádění nebo při nesprávné realizaci kurzů). 

 d. Známky z HSK-kurzů budou uvedeny ve vysvědčení. 

 e. Ředitelství vzdělávání pouze reguluje přihlašovací proces a organizaci výuky, řízení kurzů, 
financování, výběr zaměstnanců a následný dozor nad učiteli je věcí dané organizace. 

9.3 Organizace a realizování výuky v curyšském kantonu 

Uznání organizací 
Organizace nabízející HSK-kurzy, které jsou uznány Ředitelstvím vzdělávání, mají právo vést jejich 
výuku v rámci nařízení vydaných v nařízení o základních školách. Toto uznání se uskutečňuje 
podle postupu regulovaného školským úřadem. Aby byla organizace uznána, musí splňovat 
následující body: 

• zajistí, že výuka a učební plán odpovídá předloženému učebnímu plánu, 

• je politicky a nábožensky neutrální, 

• má kvalifikovaný pedagogický personál s odpovídajícími znalostmi němčiny, 

• není orientována na zisk, 

• spolupracuje s místními školami a s Ředitelstvím vzdělávání. 
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Informace a přihlášení 
Jednotlivé organizace, místní školy nebo školský úřad poskytují žákům, popř. rodičům informace 
o aktuální nabídce kurzů. 

Výuku lze navštěvovat již v předškolním věku nebo později – podle nabídky určitého jazyka. 
Přihlášení probíhá přes učitele konkrétní třídy, ten v lednu předá rodičům přihlašovací formulář. 
Přihlášky jsou dále postoupeny vedení školy a poskytovateli kurzů. Rodiče mají možnost 
kontaktovat přímo tu osobu, která HSK-kurzy koordinuje. 

Poskytovatelé kurzů informují rodiče jasně a včas o konkrétní výuce (čas, místo, učitel), popř. 
o jakýchkoliv změnách. Výuka je zahájena se začátkem školního roku. 

Přihlášením se návštěvníci kurzů zavazují k pravidelné docházce, která platí až do odhlášení se 
prostřednictvím rodičů nebo končí s koncem školního roku. 

Vyučovací čas a prostory k vyučování 
Žáci a žákyně navštěvují výuku HSK (na stupni mateřské školy a první třídy prvního stupně) 
nejprve po maximálně dvou lekcích týdně, později nejvýše po čtyřech lekcích týdně. Výuka HSK se 
koná pokud možno v pravidelném vyučovacím čase (8.00–12.00; 13.30–17.00). Dvě lekce se 
mohou konat i místo pravidelné výuky na základní škole. V tomto případě jsou děti z daného 
vyučování omluveny. 

Organizace nabízející HSK-kurzy nahlásí místním odpovědným orgánům nejpozději do konce 
března čas, v kterém se bude výuka HSK konat. Čas výuky bude definitivně ustanoven po 
vzájemné dohodě mezi organizacemi HSK-kurzů a místními orgány. 

Výuka HSK se koná v prostorách veřejné základní školy, pokud možno v blízkosti bydliště dětí. 
Školní obce poskytnou dle možností k dispozici bezplatně školní prostory. Učitelé HSK se starají o 
dodržování pořádku. 

Pořadatelé výuky HSK informují místní odpovědné orgány a školský úřad na začátku školního roku 
o organizaci výuky (třídy, čas, učebny, učitelé). Školský úřad používá tyto informace k lepší 
informovanosti o výuce HSK. 

Výukový materiál a učební pomůcky 
Obstarání učebních materiálů je věcí daných organizací.  

Školním obcím je doporučeno poskytnout učitelům HSK bezplatně k užívání příslušné technické 
vybavení (kopírovací stroj, dataprojektor, počítač a další) stejně jako vyučovací materiál (křídy, 
sešity, papír apod.). 

Certifikát a položky certifikátu 
Viz kapitola 4.2. 
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Učitelé HSK (učitelé rodného jazyka a kultury) 
Výběr a následné zaměstnání učitelů je věcí daných organizací. 

Organizace se starají o to, aby učitelé vykonávající učitelské povolání v curyšském kantonu nově: 

• byli dostatečně pedagogicky kvalifikovaní (učitelský diplom nebo jiné odpovídající vzdělání, 
zkušenosti atd.), 

• měli dostatečné ústní znalosti němčiny (certifikát, stupeň B1 nebo jinou zkoušku uskutečněnou 
pod Ředitelstvím vzdělávání), 

• navštěvovali informativní akce konané pod záštitou Ředitelství vzdělávání (nebo školského 
úřadu), 

• navštívili „zaškolovací“ kurz do curyšského vzdělávacího systému, který nabízí Vysoká škola 
pedagogická v Curychu ve spolupráci s Ředitelstvím vzdělávání. 

Pakliže vyučující osoba nesplňuje výše zmíněné předpoklady, požádá Ředitelství vzdělávání 
příslušnou organizaci o podniknutí nutných kroků. Ředitelství vzdělávání může vyučující osobě 
odebrat povolení k výuce HSK v rámci kantonu Curych. 

Z hlediska vyučovací činnosti učitelů je výhodou, pokud jsou učitelé obeznámeni se zdejšími 
školními podmínkami. Proto je organizacím doporučováno neměnit učitele již po několika letech 
(žádný „rotační princip“). 

Financování 
Financování výuky HSK je věcí daných organizací. Některé z mála školních obcí si výuku financují 
samy nebo zaměstnávají přímo učitele HSK. U většiny organizací poskytují finanční příspěvek i 
samotní rodiče. 

Dohled 
Výuka HSK je pod pedagogickým a osobním dohledem dané organizace. S ohledem na body, které 
jsou upraveny v nařízení o základních školách, spadá pod dohled školní inspekce. 

Věcí organizací je kontrolovat docházku a přijmout případná opatření vůči liknavým návštěvníkům 
kurzů. Na požádání povolí školní inspekci kontrolu účastníků. Právo na nahlédnutí mají i učitelé, 
jejichž žáci jsou omluveni z pravidelné výuky na základní škole. 

Pokud nemůže být jakýkoliv problém vyřešen přímo s vyučující osobou, následuje rozhovor mezi 
organizací a školní inspekcí. Nebude-li závažné porušení i přes napomenutí napraveno, může 
Ředitelství vzdělávání organizacím odebrat povolení k výuce v rámci základní školy. 

Spolupráce mezi učiteli HSK a místními školami 
Vyučujícím osobám na základní škole a učitelům HSK je doporučeno vyhledat vzájemný kontakt. 
Smysluplné je pozvání od vedení (nebo od zodpovědných osob výuky HSK) jedné školy na školní 
konference, kde se projednávájí témata zajímavá pro obě strany. Vedení škol mohou např. pořádat 
roční výměnná setkání. Cílem těchto pozvání může být vzájemné seznámení se, výměna poznatků 
a zkušeností a konzultace společných požadavků. 
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Výuka HSK spadá pod nabídku základní školy, proto je smysluplné, aby se učitelé HSK účastnili 
školních aktivit a procesů školního zdokonalování. Z této institucionalizované spolupráce profitují 
především školy s velkým podílem dvojjazyčně mluvících dětí. To může znamenat např. společné 
vedení dětí, realizaci vícejazyčných a mezikulturních projektů nebo společné informovaní rodičů a 
poradenství. Učitelé HSK s odpovídající kvalifikací jsou činní v mezikulturním překládání a asistenci 
při konfliktech se sociokulturním pozadím. Je vhodné zavolat si na pomoc učitele HSK v těchto 
případech: při studijním hodnocení, školním hodnocení chování, rozhodování o kariéře. QUIMS 
program (program kvality mezikulturních škol) curyšské Národní školy doporučuje zohlednit výuku 
HSK jako součást jazykového vývoje a integrovat ji do místního školního programu.  

Podpora spolupráce škola – rodiče 
Spolupráce mezi školou a rodiči má velký vliv na učení a školní úspěch dětí a mládeže. Pravidelný 
kontakt učitelů a rodičů má velmi pozitivní vliv na učební úspěch dětí – informování o školním dění, 
konzultace podpory dětí během učení atd. 

Učitelé HSK mohou učitele základní školy podporovat ve spolupráci s rodiči. Např. se účastní 
konzultací a tlumočení třídních schůzek. Mohou být činní v interkulturním zprostředkování, což 
vyžaduje dobré znalosti obou jazyků a školního systému. Služby vykonávají po konzultaci se školní 
radou a učiteli – v rámci časových možností, v rámci svého povolaní nebo za předem domluvený 
poplatek. 

Spolupráce se školní inspekcí 
Místní školní rady zodpovídají za to, že se výuka HSK v rámci základní školy musí konat v dobrých 
podmínkách. Je jim doporučeno v případě potřeby určit osobu zodpovědnou za spolupráci (v rámci 
úřadu nebo školní jednoty). Ta pak zodpovídá za časové využívání, používání určených prostorů, 
včasné informování o setkáních a za podporu spolupráce. 

Spolupráce a koordinace na kantonální úrovni 
Za koordinaci a administrativní podporu výuky HSK zodpovídají místní školské úřady. Každá 
organizace určí osobu, která spolupracuje se školským úřadem a je zodpovědná za koordinaci na 
lokální a kantonální úrovni. 

Tyto dva subjekty, „Koordinační skupina pro HSK-kurzy“ a „Pedagogická komise HSK“, se starají 
o vzájemnou výměnu důležitých informací, výklad organizačních a pedagogických otázek. V těchto 
dvou subjektech jsou zastoupeny organizace, místní školské úřady i učitelský sbor základní školy. 
Účastní se i Vysoká škola pedagogická v Curychu, která vede kurzy dalšího vzdělávání pro učitele 
HSK. 

 
  




