Vyučovací jazyky
čeština / slovenština a němčina
Učitelský sbor je díky svému optimálnímu složení schopný zajistit dvojjazyčné vyučování.
Čeština jako předmět se vyučuje z českých učebnic, které byly přizpůsobeny potřebám
našich žáků. Ve vyučování se zdůrazňuje komunikační prvek, jehož výsledkem je bezpečné
ovládání písemné formy jazyka a plynné čtecí schopnosti.
Stanoveným cílem je nejenom aktivní dvojjazyčnost v denodenním využití (v jazycích
čeština/slovenština a němčina), ale také vícejazyčnost, která kromě toho zajistí dobré
znalosti angličtiny, takže přestup na vyšší školu – na RG Komenský, resp. na rakouskou
střední školu je pro naše žáky bezproblémový.

Bilingvní model
Tím, že dvojjazyčnost obecné školy byla ve školním roce 1997/98 (BVS) úředně uznána,
mohly být na obecné škole provedeny všechny další potřebné inovace.
1. třída + VSK spolu s: FSE (flexibilní vstupní fáze školní docházky) 2a




dvojjazyční (česky/slovensky - německy) třídní učitelé
učitelé němčiny
dvojjazyční (slovensky - německy) učitelé slovenštiny

Centrope Schooling – nový koncept obecné školy
Zatímco se kulturní techniky prvního jazyka získávají v oddělených skupinách, probíhá
vyučování ve všech ostatních oblastech učení dvojjazyčně. Tímto je možné vyhovět
požadavkům rakouských osnov obecné školy, což zajišťuje úspěšný přechod na sekundární
stupeň I.
Rozdělení v jazykové skupiny se provádí dle daného rodného jazyka oblasti CENTROPE. V
jakém jazyce má dítě získávat kulturní techniky, určuje během orientačního rozhovoru
zákonný zástupce po dohodě s vedením školy.
Žáci, jejichž prvním jazykem je slovenština, čeština nebo maďarština, navštěvují vyučování
němčiny s cílem, sledovat po ukončení 4. třídy vyučování na sekundárním stupni I v němčině
jako vyučovacím jazyce.

Dvoj-/vícejazyčnost







čeština/slovenština + němčina od 1. třídy
dvojjazyčné týmy (dvojjazyčná učitelka + rakouská učitelka):
dvojjazyčné týmy v ručních pracích: (jedna až dvě hodiny týdně ve třídách s více než
20 žáky) a dvojjazyčné týmy v prvouce/matematice (jedna hodina týdně)
angličtina od 3. třídy
1 x týdně tým s rodilým mluvčím
partnerské školy v Brně, Znojmě, Bratislavě

Slovenština
Slovenština je nabízena jako alternativa k předmětu čeština.

