
FAQ Často kladené dotazy schůzky pro budoucí prvňáky v souvislosti s projektem CLIL. 

 

1. Jak probíhá přijetí dětí do projektu CLIL v případě, že je počet zájemců vyšší než kapacita 

třídy (24 dětí)? 

 

Maximální počet dětí je 24, přičemž minimální počet pro otevření třídy je 20. 

V případě vyššího zájmu a přihlášení většího počtu dětí do projektu CLIL se o zařazení 

rozhoduje losováním pod dozorem paní ředitelky a zástupce z řad rodičů (výsledky jsou 

k dispozici k nahlédnutí). Losuje se mezi dětmi, které jsou na posledních příčkách v seznamu 

na základě vyplněného dotazníku a případného pohovoru s dítětem, je-li toto možné. 

 

2. Kde mohu najít přihlášku a dotazník k projektu CLIL? 

 

Přihláška spolu s dotazníkem je k dispozici ke stažení na stránkách školy ZŠ Černošice v sekci 

pro rodiče - Program Výuka angličtiny metodou CLIL https://www.zscernosice.cz/program-

vyuka-metodou-clil/ . 

 

3. Kde je potřebné odevzdat/zaslat přihlášku spolu s dotazníkem? 

 

Přihlášku a dotazník pro rodiče je třeba vyplněné odevzdat přímo na místě v době zápisu, 

nejpozději však do 22. 4. 2021 buď osobně ve škole nebo zaslat elektronicky na emailovou 

adresu školy zsc@zscernos.cz . 

 

4. Je přihlášení se na odpolední World Club podmínkou přijetí do projektu CLIL?  

 

Přihlášení se do odpoledního World Clubu nabízí prostor pro upevnění a procvičení toho, co se 

s dětmi probralo v hodinách dopoledního CLILu. Kromě toho, má dítě víc prostoru nejen jazyk 

poslouchat a absorbovat, ale také ho procvičovat. Zapojení do World Clubu je logickou a vysoce 

doporučenou podmínkou, neboť poskytuje dítěti benefit ve formě pocitu komfortu v cizím 

jazyce z důvodu většího času stráveného s jazykem. 

 

5. Jaké písmo se používá v projektu CLIL? 

 

Lektoři stejně jako děti používají v 1.pololetí 1.třídy  výlučně velká tiskací písmena. 

 

6. Jak je realizovaný projekt CLIL na 2. stupni (6. – 9. třída)? 

 

Projekt CLIL je především realizován na 1. stupni (1. – 5. třída). Z důvodu zájmu žáků a jejich 

rodičů pokračovat i ve vyšších ročnících, zajišťujeme výuku angličtiny i na 2. stupni stejnými 

lektory, kteří děti v projektu CLIL provádějí na 1. stupni. Na znalosti tak plynule a logicky 

navazují, rozvíjejí je a zdokonalují. I tady nabízíme rozšíření počtu hodin anglického jazyka 

 

7. Probíhá projekt CLIL v obou budovách školy? 

 

Projekt CLIL je realizován pouze v budově na adrese Pod Školou 447. 
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