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Projekt Němčina nad zlato  
 

Podpora výuky německého jazyka  

na středních odborných školách 

 

 

Pod tímto odkazem naleznete obecné informace k projektu, zapojené 

školy a firmy, kontakt na koordinátorku projektu a další:  

http://www.tandem-org.cz/podpora-nemciny-na-strednich-skolach 

 

 

Projekt Němčina nad zlato je jedním z projektů Koordinačního centra 

česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. 

Projekt si klade za cíl propojování státní a soukromé sféry - středních 

odborných škol a firem, ideálně oborově si blízkých, aby z dané spolupráce 

profitovaly obě strany.  

 

Zaměřujeme se na firmy, které hledají kvalifikované zaměstnance 

v oboru, kteří zároveň ovládají německý jazyk.  

Znalost jazyků na odborných školách není většinou na tak vysoké úrovni 

jako je tomu třeba u gymnázií, proto se snažíme netradiční metodou 

jazykové animace výuku německého jazyka podpořit a dovést tím žáky k 

uvědomění si jejich výhod na trhu práce. 

 

 

Pro firmu je vstup do projektu zajímavý z těchto důvodů:  

 Firma vstupuje do výuky: možnost zviditelnění se potenciálním 

uchazečům o práci – studentům v oboru (ať už s konkrétní nabídkou 

spolupráce, nebo prezentací činnosti firmy) 

 Firma je společně s projektem vidět: projekt je často prezentován na 

nejrůznějších akcích, kterých se Tandem účastní - Dny s němčinou v 

regionech, prezentace na Německém velvyslanectví v Praze, 

spolupráce s AHK, informační dny k projektu, webové stránky 

Tandemu...) 

 Firma získává praktikanty: krátko i dlouhodobá spolupráce - možnost 

individuální domluvy 

 Pro firmu je to finančně výhodné: finanční příspěvek vložený do 

projektu formou darovací smlouvy si firma může odepsat z daní 

 Firma je součástí unikátního projektu: projekt funguje aktuálně ve 

dvou krajích, na 5 školách ve spolupráci s 9 firmami 
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Projekt je koncipován jako dlouhodobá spolupráce mezi školou a firmou, 

kterou ale mohou obě strany ukončit, pokud jim spolupráce nevyhovuje.  

Účetně je veden na školní rok, proto i příspěvky od firem jsou vždy na 

jeden školní rok. Tato částka se pak využije na honorář a cestovné 

jazykového animátora a administrativní vedení projektu.  

Finančně se podpora projektu pohybuje podle velikosti školy a počtu 

jazykových skupin v rozmezí 50 - 70 tis./ školní rok s tím, že na jedné škole 

může být zapojeno více firem, čímž se částka rozloží mezi všechny. Tento 

model funguje například na Střední průmyslové škole strojnické a střední 

odborné škole profesora Švejcara v Plzni, na které se podařilo německý 

jazyk prosadit dokonce nad rámec standartní výuky a jazykové animace 

běží s velkým úspěchem již třetím rokem. Na podpoře této školy participuje 

5 místních firem.  

 

 

(možná) participace firmy v projektu:  

 Firma ve výuce: (způsob je volitelný) např. prezentace činnosti, 

vedení pracovního pohovoru „nanečisto“, vyzkoušení odborné slovní 

zásoby  

 Studenti ve firmě: např. exkurze, praxe (krátko i dlouhodobé) 

 Evaluační setkání: jednou ročně se koná evaluační setkání k projektu, 

kde je prezentován aktuální stav a debatovány vize do budoucna 

 

 

Informační leták projektu s informacemi, proč je dobré učit se německy s 

osobními zkušenostmi zaměstnanců zapojených firem:  

http://www.tandem-org.cz/upload/file/1926_7728695352_letak-12-duvodu-

cerveny-finalpro-tisk.pdf 

 

Pro více informací či navázání spolupráce kontaktujte prosím koordinátorku 

projektu Martinu Matějkovou na e-mail matejkova@tandem-org.cz popř. tel. 

721 265 314.  
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