
vuje školyjiž od 3 roků a stráví v nich 16 let.
Do 6 let věku dětí sejedná o předškolní výchovu
v mluvené formě lucemburštiny. Základní ško-
la twá 6 let a polovinu všech hodin tvoří výuka
francouzštiny a němčiny' vzděláváni na střední
škole zabere da|ších 7 let a kromě tří předcho-
zich jazyktt zahrnuje i qiuku angličtiny a dalši
ho nepovinného jazyka (nejčastěji portugalština,
italština nebo španělština). Vzdělávání ve stát-
ních školách je poskýováno bezplatně, zdarma

1:4p Co je u nás nového. V Zríkladní škole s
šířenou v'jukou jazyků v Břevnově tomto
ním roce poprvé chysáme zahranični
zájezd pro děti z prvniho stupně. Najaře poj

. žáci páýchtÍíd do Holandska. Cílem našeho
jezdu je, aby se žáci alespoň částečně
's kulturou, zvyky a tradicemi jiné země,
:příležitost vyzkoušet si své jazykové :

a dovednosti v praxi a získat sebevědomí v
živáni jazyka s rodilými mluvčimi.Dále se
konečně podařilo připravit i zahraniční
pobyt pro žáky 2. stupně' kteří se uči
.S tím jsme měli dlouho problém, protože j
';nemohli ziskat žádné kontakty. Nyní by v k

;$lto akce se nám podaří uskutečnitaŽnapodzi
- iV neposlední řadě také uvaŽujeme o otevř(

nu měli naši španělštináři vyrazit do
a to nejen za poznánim, ale především do
'kde budou mít možnost seznámit se s
případně naviuat kontakty s noými
V rámci Fondu partnerství rovněž
pobyt ve Švýcarsku ve francouzském
a dále návštěvu Evropského parlamentu pro
9. ročníku. obě týo akcejsou určeny dětem

.cim se francouzsky' Pak bychom rádi vyjeli opě
ldo UsA, tentokráte však v rámci výměnného po
.l;bytu, kteý chystiíme, ale obávám se' že

M. Pácalová, ředitelka

23'- 25. února 2010 navštívila skupina ředitelů
základních a středních škol z Prahy ó tři školy
v Lucembursku. Na zakladě iniciativy velvysla-
necwí ČR v Lucembursku výjezd pfipravila MČ
Praha 6 ve spolupráci s lucemburským minister-
stvem školství. Skolský systém v Lucembursku
je vyrazným způsobem zaměřen na výuku cizích
jarryki _ oficiálními jazyky této půlmilionové
země je lucemburština, němčina a francouzština.
od zájemců o zaměstnáni v Lucembursku je vy-
žadována i znalost angličtiny. Avšechny tytoja-
zykyjsou v lucemburských školách vyrčovány.

Jak byli účastníci v průběhu návštěvy první ško_
ly informováni zástupci tamního ministerstva,
povinná školní docházka je zde jedenáctiletá
a začiná ve 4 letech. Většina dětí však navště-


