
Další cizí jazyk – NJ, RJ, FJ, ŠJ 

SŠINFOTECH připravuje kvalitním způsobem své 

studenty na jejich budoucí profesní život v oblasti IT. 

Je jisté, že „ajťák“ 21. století se neobejde bez dobré znalosti angličtiny, to je důvod proč na 

naší škole vyučujeme povinně anglický jazyk ve všech třídách a ročnících.  

Nicméně nelítostný svět konkurence na trhu práce vede dnešní mladou generaci, aby 

nabízela ještě „něco navíc“, z tohoto úhlu pohledu se jeví jako přínosný a pozitivní další cizí 

jazyk - neboli „druhý cizí jazyk“, který naše škola vyučuje v prvních dvou ročnících. 

Tzv. „druhý cizí jazyk“ je povinně volitelný předmět a student si vybírá z široké nabídky 

jazyků ještě před nástupem do školy (v průběhu přijímacího řízení). Od školního roku 

2014/15 mohou studenti studovat jeden z níže uvedených jazyků:    

 Německý jazyk  

 Ruský jazyk  

 Francouzský jazyk  

 Španělský jazyk  

Ve studiu tohoto zvoleného jazyka pak student pokračuje do 2. ročníku, na jehož konci 

dosáhne výstupní jazykové úrovně A2 (uživatel základů jazyka). Pokud student chce skládat 

maturitní zkoušku z druhého cizího jazyka, musí si povinně zvolit (v rámci výběru seminářů 

od 3. ročníku) jazykový seminář, který jej připraví na maturitní úroveň B1 (samostatný 

uživatel jazyka). Semináře nejsou vyhrazeny jen maturantům, rádi v nich uvidíme každého, 

kdo by chtěl pokračovat ve studiu jazyků až do 4. ročníku.  

V uplynulých letech se podařilo otevřít skupinky všech cizích jazyků, které škola nabízí, čímž 

jsme se stali jedinou školou ve Frýdku-Místku a okolí, která svým svěřencům umožňuje 

studovat všech 5 světových jazyků, které se na českých školách vyučují. Na toto unikum jsme 

patřičně hrdí a stále pracujeme na zvyšování kvality jazykového vzdělávání SŠINFOTECH.  

Týdenní hodinová dotace předmětu v jednotlivých ročnících 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Další cizí jazyk  
NJ, RJ, ŠJ, FJ 

2 2 - - 

Seminář z cizího jazyka 
SNJ, SRJ, SŠJ, SFJ 

- - 2 2 

 

 

http://www.ssinfotech.cz/jazykove-vzdelavani/druhy-cizi-jazyk-nj-rj-sj-fj/nemecky-jazyk.php
http://www.ssinfotech.cz/jazykove-vzdelavani/druhy-cizi-jazyk-nj-rj-sj-fj/rusky-jazyk.php
http://www.ssinfotech.cz/jazykove-vzdelavani/druhy-cizi-jazyk-nj-rj-sj-fj/francouzsky-jazyk.php
http://www.ssinfotech.cz/jazykove-vzdelavani/druhy-cizi-jazyk-nj-rj-sj-fj/spanelsky-jazyk.php

