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1. Forma vzdělávání
Vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové Metropol, s.r.o., Nitranská
+459/11, 130 00 Praha 3, zkoušky byl zpracován podle RVP JŠ a odpovídá požadavkům
SERRJ  (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Vzdělávací kurzy
● jednoleté kurzy cizích jazyku s denni vyukou
● zakladní kurzy
● strední kurzy
● přípravné kurzy ke státním jazykovým zkouškám

- SJZZ (státní jazyková zkouška základní na úrovni B2)
- SJZV (státní jazyková zkouška všeobecná na úrovni C1)

● konverzační kurzy
● podnikové kurzy
● specialní kuzy
- pro vzdělávání zaměřené na komunikaci a korespondenci v jazyce německém

(přípravný kurz k mezinárodní zkoušce ZDfB- Zertifikat Deutsch fur den Beruf)
- e-learningové kurzy
- letní kurzy
- tříměsíční intenzivní kurzy českého jazyka pro cizince
- roční intenzivní kurzy českého, německého a anglického jazyka pro cizince
- pomaturitní kurzy německého a anglického
● kurzy rodinného typu (rodiče s dětmi nebo individuální výuka pro min. 2 rodinné

příslušníky)
Studijní forma vzdělávání

● denní
● odpolední
● večerní
● sobotní

Vyučovací jazyky
● jazyk nemecký
● jazyk  anglický
● jazyk francouzský
● jazyk španelský
● jazyk italský
● jazyk ruský
● jazyk český pro cizince
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2. Předkladatel a zřizovatel

Předkladatel

oficiální název: Vzdělávací program Jazykové školy s právem státní jazykové Metropol, s.r.o.
Nitranská 1459/11, Praha 3, Česká republika

ředitel: Mgr. Lidija Gumanská

telefon: 737457073

e-mail Gumanska@seznam.cz

Zřizovatel

jmeno: Svetlana Selezneva (Yulia Privalova - zástupce)

adresa: Dolnocholupická 2124/73

telefon: 722570824

e-mail: jprivalova2014@gmail.com

Platnost dokumentu

ŠVP

verze 2

datum platnosti: 1.05.2022

podpis ředitele:

razítko školy:
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3. Vzdělávací program - přehled kurzů.

Kurzy pro jazyk německý, anglický, český

úroveň kurzu intenzita typ výuky vstupní úroveň výstupní úroveň

Základní kurz 1 4. hod. týdně skupinová /
individualní /
rodinná

A0 A1

Základní kurz 2 4. hod. týdně skupinová /
individualní /
rodinná

A1 A2

Středně pokročilý kurz 1 4. hod. týdně skupinová /
individualní /
rodinná

A2 B1

Středně pokročilý kurz 2 4. hod. týdně skupinová /
individualní /
rodinná

B1 B2

Pokročilý kurz 1 rok 4. hod. týdně skupinová /
individualní /
rodinná

В2 С1

Přípravný kurz k SJZZ a
mezinár. zk. - úroveň B2

4. hod. týdně skupinová /
individualní /
rodinná

B2 B2+

Přípravný kurz k SJZV 4. hod. týdně skupinová /
individualní /
rodinná

B2+ C1

Konverzační kurz 2-4. hod.
týdně

skupinová /
individualní /
rodinná

dle potřeby -

Přípravný měsíční kurz ke
zkoušce  A1, A2, B1

4. hod. týdně skupinová /
individualní /
rodinná

dle potřeby -

Přípravný kurz ke státní
maturitě

2. hod. týdně skupinová /
individualní /
rodinná

dle potřeby -

Přípravné kurzy pro cizince: češtiny, němčiny, angličtiny

úroveň kurzu intenzita typ výuky vstupní úroveň výstupní úroveň

Základní kurz 4-5 hod. denně,
4-5 x týdně

skupinová a) A0
b) A1

a) A1
b) A2

Středně pokročilý kurz 4-5 hod. denně,
4-5 x týdně

skupinová c) A2
d) B1

c) B1
d) B2

Pomaturitní kurzy: němčiny, angličtiny

Základní kurz 4-5 hod. denně,
4-5 x týdně

skupinová e) A0
f) A1

e) A1
f) A2

Středně pokročilý kurz 4-5 hod. denně,
4-5 x týdně

skupinová g) A2
h) B1

g) B1
h) B2

● Stávající nabidku kurzu lze rozšířit pro zájmu a potřeb potenciálních žáků školy.
● Činnost každého jednotlivého přípravného kurzu pro cizince uvedeneho v nabídce lze zahájit již pro

2-3  žáky.
● Maximální počet studentů ve skupině je 12.
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4. Charakteristika školy

4.1 Sídlo, velikost a vybavenost školy
Jazyková škola je umístěna v Praze 3, Nitranská 1459/11. Škola využívá standardně

vybavené učebny (stoly, židle, tabule, přehrávač, počítače, projektor a plátno…) včetně
sociálních zařízení, má dostatečnou zásobu knih, učebnic a časopisů vhodných pro výuku
jazyků, disponuje řadou pomocného výukového materiálu (nástěnné přehledy, grafy, mapy),
využívá audiotechniku. Pro žáky nabízíme možnost občerstvení (kávovar, konvice, aj.)

4.2 Charakteristika pedagogického sboru
Jazyková škola má k dispozici šestnáct aprobovaných pedagogů s víceletou či mnohaletou

praxí. Mají zkušenosti s výukou jazyků na středních a vysokých školách a především ve
školách jazykových. Výuka českého jazyka pro cizince je zajišťována zkušenými učitelkami
českého jazyka a učitelkou, která má zkušenosti s překladatelskou činností.

4.3 Specifika školy
● Hlavním předmětem činností Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Metropol, s.r.o. Nitranská 1459/11,1459/11, Praha 3 je jazykové vzdělávání, a to jak
začátečníků, tak i pokročilých dle SERRJ.

● Činnost školy je koncipována jak pro dospělé, tak i pro děti a mládež.
● V souvislosti se změnou zákona o udělování povolení trvalého pobytu pro cizince na

území ČR se zvýšil zájem o výuku českého jazyka pro cizince, a proto se škola
zaměřila na poskytování krátkodobých i dlouhodobých kurzů na všech úrovních.

● Škola též nabízí speciální kurzy zaměřené na firemní cizojazyčnou výuku, přípravu k
maturitní zkoušce z cizích jazyků a vzdělávání dětí společně s dospělými v rámci tzv.
rodinných kurzů.

● Škola organizuje státní jazykové zkoušky, zkoušky pro cizinců z ČJ a zkoušky z
ostatních jazyků na různých úrovních. SJZ jsou organizovány skupinově vždy na
konci školního roku, zkoušky umožňující získat osvědčení o úrovní jazykových
znalosti se konají průběžně; zkoušku mohou podstoupit jak jednotlivci, tak skupiny.

● V ramci zabezpečení žáků se speciálními sociálními potřebami se škola soustřeďuje
zejména na pomoc žákům - cizincům při zajišťování ubytování, kontakt na lékaře,
pojišťovnu či úřad, (Lítačka, ISIC), při jejich doprovodu po příletu do Prahy (či odletu),
při poznávání hl. města Prahy ( výlety, návštěvy kin a divadel či jiných kulturních
akcí). Pro žáky tělesně postižené škola bohužel zatím nemá adekvátní vybavení
(např. bezbariérový přístup). Ani z hlediska organizačního a personálního škola pro
ně není schopna speciální výuku zajistit.

5. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním
postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním znevýhodněním. Při
práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná spolupráce školy, žáka, jeho
zákonných zástupců a odborného pracoviště. V rámci školy jde pak především o spolupráci
vyučujících žáka a vedení školy. Vedení školy je k dispozici zákonným zástupcům, ale i
vyučujícím při řešení problémů týkajících se vzdělávání těchto dětí. Pro úspěšné vzdělávání
těchto žáků je nutné soustavné další vzdělávání pedagogických pracovníků. Velký význam
pro úspěšné zvládnutí vzdělávání má spolupráce a komunikace mezi školou a rodinou.

5.1. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
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Vycházíme z Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 13 711/2001-24 k vzdělávání žáků se
specifickými poruchami učení nebo chování a zákona č.561/2004 Sb., § 16 o integraci dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení. V případě, že dítě
má diagnostikovanou specifickou poruchu učení, snažíme se postupovat tak, abychom mu
pomohli využít jeho skutečné vědomosti a dovednosti v souladu s rozumovým potenciálem
nezatíženým obtížemi vyplývajícími z jeho poruchy:

- dohodneme se s rodiči na možnostech úzké spolupráce, stanovíme termíny pravidelných
schůzek (zpravidla jednou měsíčně), v případě potřeby budou schůzky častější

- vysvětlíme vyučujícím způsoby hodnocení, možnosti úlev a tolerancí pro žáka

- vypracujeme individuální vzdělávací program

- seznámíme spolužáky s rozdílným způsobem hodnocení

- v hodinách ponecháváme dítěti potřebné pomůcky

5.2. Zásady pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení

- kladení reálných cílů, postupné zvyšování nároků

- chválit nejen výkon, ale i snahu

- hodnotit je samotné a srovnávat jeho dílčí úspěchy či nedostatky s jeho vlastní osobou

- pracovat s dítětem často, ale krátkodobě

- při práci odstranit rušivé vlivy

- snažit se navodit příjemnou, soustředěnou atmosféru při práci

- snažit se najít něco, v čem je dítě úspěšné

- pravidelná relaxace

Při práci s dětmi se specifickými poruchami učení je velmi důležité získat pro spolupráci
jejich zákonné zástupce, bez kterých nelze dosáhnout úspěchu. Je třeba získat si jejich
důvěru, poskytovat jim jasné a srozumitelné informace, podporovat a povzbuzovat je při
nápravě poruchy jejich dítěte.

5.3. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním

Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí převážně sociálně nebo kulturně či
jazykově odlišného. Hlavním problémem je zpravidla nedostatečná znalost vzdělávacího
jazyka. Pozornost je třeba při práci s těmito dětmi věnovat nejen osvojení českého jazyka,
seznámení se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se
školským zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude
vycházet z jejich původního prostředí.

5.4. Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním:

- v případě potřeby vypracování individuálních vzdělávacích programů

- skupinová nebo individuální péče

- menší počet žáků ve třídě

- specifické učebnice a pomůcky

- odpovídající metody a formy práce

- pravidelná spolupráce s rodinou

- vytváření příznivého klimatu pro působení těchto dětí na škole
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5.5. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Nadaní žáci vykazují:

- paměť a znalost

- rychlost myšlení

- zpracování problému

- záměrné a dlouhodobé soustředění

- pružnost

- dávají přednost společnosti starších dětí, samotě

- vnímají souvislosti tam, kde je většina žáků nevidí

- ostře vnímají pravidla a rozpory

-  poukazující na nesrovnalosti, odmítají se chovat korektně

Nadání dítěte se dá velmi výrazně ovlivnit, a to oběma směry. Záleží na škole, jak dokáže
vyhovět vzdělávacím potřebám těchto žáků. Jde o změnu metod, forem i organizace výuky.
Je vhodné spolupracovat při práci s nadanými žáky s ostatními kolegy i různými subjekty
mimo školu.

Pokyny pro práci s nadanými žáky:

- učitel by měl vědět, co žák umí a dát najevo, že to ví

- poskytovat dostatečné množství podnětů

- nabídka podpůrného materiálu (bohatý, variabilní, podnětný)

- nenutit žáka opakovat učivo

- umožnit účast na činnostech stimulujících další rozvoj

- respektovat individuální učební tempo, umožnit rychlejší postup v učení

- poskytnout jim určitou volnost v rozhodování, jak využijí ušetřený čas

- pomoc najít nadaným žákům jim podobné vrstevníky

- umožnit stanovení vlastních cílů a podílení se na hodnocení své práce

- využít možnost samostatné aktivity

- obohacování normální výuky (enrichment) – rozšiřování, prohlubování učební látky, vyšší
náročnost výuky.

6. Charakteristika školního vzdělávacího programu

6.1 Zaměření školy a nabízené kurzy v jednotlivých jazycích
Škola je zaměřena na vyučování cizích jazyků ( jazyk německý, anglický, ruský,
francouzský, italský, španělský) v běžných konverzačních kurzech s časovou dotaci 2
hodiny týdně nebo 4 hodiny týdně a na intenzivní výuku českého jazyku pro cizince s
časovou dotaci 15 až 25 hodin týdně.

Přípravný kurz k ZD - Zertifikat Deutsch fur den Beruf a Goethe-zertifikat b2
Tento kurz je určen pro začínající až středně pokročilé studenty dosahujících úrovně B2 s

důrazem na praktickou komunikaci a firemní korespondenci v cizím jazyce na pracovišti a
také na přípravu na přijetí na vysoké školy s výukou němčiny.
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Využívá se zde učebnice “Menschen A1, A2, B1” a “Aspekte neu B2” v kombinaci s
učebnicí obsahující cvičné dílčí testy ke zkoušce ZDfdB a Goethe-zertifikat b2.

Přípravný kurz angličtiny k BEC/FCE a IELTS/TOEFL(na žádost studentů)
Tento kurz je určen pro začátečníky až středně pokročilé studenty na úrovni B2 s důrazem
na praktickou komunikaci a firemní korespondenci v cizím jazyce na pracovišti a také na
přípravu k přijetí na vysoké školy, kde se angličtina vyučuje.
Využívá se zde učebnice “English File A1, A2, B1, B2” v kombinaci s učebnicí obsahující

cvičné dílčí testy k mezinárodním zkouškám z anglického jazyka.

Přípravné kurzy k SJZZ a SJVZ
Kurzy zaměřené na intezivní přípravu k SJZZ a SJVZ, to jak na část písemnou, tak i ústní.

Speciální kurzy rodinné
Kurzy jsou určené pro souběžnou výuku dospělých textů obsahujících základní (běžně

používané) výrazy a základní gramatické jevy.

Expresní kurzy
Jedná se o tříměsíční, prázdninové či víkendové kurzy, jejichž programová náplň je

připravována jednotlivými vyučujícími s přihlédnutím k požadavkům a potřebám přihlášených
účastníků.

6.2. Používané učebnice a pomocné materiály
● Ve výukovém programu jednotlivých jazykových kurzů jsou využívány učebnice

odpovídající stanoveným úrovně jazykových schopností žáků (A1-C1), které jsou již
ověřené v praxi a jsou kvalifikovanými pedagogy s dlouholetou pedagogickou
zkušenosti uznávány jako “osvědčené” materiály, vhodné pro cizojazyčnou výuku v
jazykových školách. Tyto učebnice jsou využívány jako základní učební materiál,
proto je povinností každého žáka si uvažovanou učebnici opatřit.

● Kromě základních učebnic pedagogové využívají bohatou škálu doplňkových
materiálů získaných z dostupných zdrojů (cvičebnice gramatiky, cvičné testové sady,
denní tisk, úryvky literárních textů, reálie cizojazyčných zemi, audiokazety apod.) V
omezenější míře (kvůli časovým důvodům) je využíváno videonahrávek.

● Základními podmínkami, které musí být splněny při výběru dobrých jazykových
učebnic a materiálů jsou:

- přiměřená jazyková úroveň odpovídající danému typu kurzu,
- obtížnost a aktuálnost textů,
- rozsah slovní zásoby nutné k dosažení stanovené výstupní úrovně.

Tím lze zajistit návaznost výuky v kurzu pokračujícím.
● Vyučující je povinen sdělit posluchači při jeho první návštěvě kurzu jaká učebnice je v

kurzu používána jako učebnice základní a kde je možné tuto učebnici opatřit, při
jejím doporučení by měl zohlednit její dostupnost.

6.3. Organizace přijímacího řízení
● Zájemci o výuku v jazykovém kurzu se mohou přihlásit v zápisové kanceláři

nacházející se v sidle Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky metropol,
s.r.o. Nitranská 1459/11, Praha 3, osobně nebo prostřednictvím e-mailu
info@skolametropol.cz či telefoniclz na číslech + 420 776 609 912 (škola), +420 724
804 995 (ředitelka). Obdrží zpětnou informaci kdy a kam se mají dostavit k
neformálnímu pohovoru s vyučujícím v kurzu, který chce zájemce navštěvovat. V
rámci tohoto rozhovoru získat konkrétní informace o průběhu výuky, o základní
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učebnice, je mu nabídnuta možnost účasti na první bezplatné hodině. (tzv. ukázkové
hodiny) v jazykovém kurzu, který si vybral nebo mu byl doporučen.

● Rozhovor je veden v českém jazyce, pokud se jedná o začátečníka či
“falešného”začátečníka.

● Zájemci, kteří již mají určité znalosti cizího jazyka, v jehož zdokonalování chtějí
pokračovat, jsou neformálně v cizím jazyce přezkoušení a zařazení do kurzu dané
jazykové úrovně. Pohovor probíhá formou tzv. “představujícího rozhovoru” (sdělení
základních informací o své osobě) a trvá cca 15 minut.

● Zájemci o přípravné kurzy (vedoucí ke zkoušce C1) jsou dále přezkušování též
písemnou formou v podobě krátkého gramatického testu. Toto přezkoušení je
zpoplatněno.

● K rozhovoru a přezkoušení se zájemci dostaví do budovy, kde probíhá výuka,
nacházející se na adrese Nitranská 1459/11, Praha 3.

● Ohledně podrobnějších informací o vyuce v jazykových kurzech je možné
kontaktovat přímo ředitelku jazykové školy na výše uvedeném telefonním čísle.

● Zájemci o výuku cizího jazyka, kteří již vlastní konkrétní doklad o dosažení určité
znalosti jazyka a chtějí se dále zdokonalovat nebo své znalosti udržovat nemusí být
přezkušování a mohou se do konkrétní zapsat okamžitě či po zhlédnutí ukázkové
hodiny.

6.4. Organizace státních jazykových zkoušek přezkoušení

Jazyková škola má právo organizovat státní  jazykové zkoušky a zkoušky na základě lze
získat ¨Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka¨na úrovni A1-C1.

6.4.1.Přehled jazykových zkoušek.

zkouška úroveň dle SERRRJ

Státní jazyková zkouška základní B2

Státní jazyková zkouška všeobecná C1

Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka A1

Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka A2

Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka B1

Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka B2

Osvědčení o základní znalosti cizího jazyka C1

6.4.2. Vlastní organizace státních jazykových zkoušek (SJZ)
● SJZ se konají od šk. roku 2012/13 v období května-začátek června.
● SJZ se skládají z části písemné a ústní.
● Termín písemné části SJZ určuje MŠMT ČR.
● Termín ústní části SJZ určuje škola (nejdéle do dvou týdnů po složení písemné části

zkoušky).
● Podmínkou pro připuštění k SJZ je odevzdání řádně vyplněné přihlášky a předložení

dokladu o zaplacení úplaty za zkoušku.
● Výše úplaty za SJZ základní činí 3500,-Kč.
● Výše úplaty za SJZ všeobecnou činí 4200,-Kč.
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● Přihláška ke státní jazykové zkoušce musí být odevzdána škole v termínu
stanoveném školou, který je zveřejněn na webových stránkách školy.

● Uchazeč, který při písemné části SJZ nevyhověl, není připuštěn k ústní části
jazykové zkoušky.

● Seznam tématických okrihi k usrní častí SJZ jak základní, tak všeobecné, si může
uchazeč vyzvednout v zápisové kanceláři v sídle školy.

● K ústní častí SJZ bude uchazeč přizván prostřednictvím písemné pozvánky na jím
uvedenou adresu trvalého či přechodného bydliště a to nejméně do jednoho týdne
před stanoveným termínem ústní zkoušky.

6.4.3. Komise a hodnocení SJZ
● Komise pro SJZ je vždy tříčlenná a tvoří ji předseda, zkoušející a přísedící
● Členové zkušební komise být pedagogičtí pracovníci s odbornou kvalifikací pro

výuku danému cizímu jazyku, dle možnosti i rodilí mluvčí
● Výsledek písemné i ústní části jazykové zkoušky se hodnotí stupní:

1- výborně
2- velmi dobře
3- dobře
4- nevyhověl/a

● Celkový výsledek SJZ se hodnotí stupní:
- prospěl/a s vyznamenáním
- prospěla velmi dobře
- prospěl/a
- neprospěl/a
● Další podrobnosti o obsahu, rozsahu a hodnocení zkoušek upravuje Vyhláška č.

33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních
jazykových zkouškách, v platném znění a zveřejňovány ve vyhláškách o organizace
školního roku.

6.4.4. Zkouška pro vydání Osvědčení o znalosti ciziho jazyka
● Termín zkoušky je stanoven na každé čtvrtletí školního roku - září, prosinec, březen,

červen. Přesný termín bude vždy zveřejněn na webových stránkách školy v předstihu
jednoho měsíce.

● Pokud uchazeči nevyhovuje žádný z uvedených termínů, je mu nabídnuta možnost
domluvit si individuální termín přímo s ředitelkou školy.

● Zkouška je zpoplatněna, přičemž výše poplatku je stanovena s ohledem na úroveň
jazykové zkoušky.

6.4.5. Organizace zkoušek pro vydání Osvědčení o znalosti cizího jazyka
● Zkušební komise se sestává ze dvou členů, kterými jsou pedagogičtí pracovníci s

odbornou kvalifikací pro výuku danému cizimu jazyku, dle možnosti v jednom dnu.
● Zkouška obsahuje část písemnou a ústní, přičemž obě části uchazeč vykonává v

jednom dni.
● Zkouška se zahajuje písemným testem, který obsahuje část gramatickou,

porozumění čtenému a porozumění slyšenému.
● V ústní částí je ověřována pohotovost při mluveném projevu, rozsah slovní zásoby a

gramatická spravnost, zkouška zahrnuje dialog se členy komise zaměřený na oblast
osobní, pracovní a společenskou a monolog na určené téma z oblasti reálií a z
osobních každodenních životních činností.

● Hodnocení zkoušky je shodné se stupnicí známek státních jazykových zkoušek.
● Výsledek zkoušek jsou uchazeči sděleny nejpozději do tří dnů po vykonané zkoušce.
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● Seznam tématických okruhů ke zkoušce si může uchazeč vyzvednout v zápisové
kanceláři v sídle školy.

● Osvědčení o znalosti cizího jazyka se vydává nejpozději do jednoho týdne od data
vykonané zkoušky.

● Vydání Osvědčení o znalosti cizího jazyka je zpoplatněno.
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