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Plánovací formulář 
 
Jméno:   ____________________________________________  

Datum narození:  ____________________________________________  

Místo narození:  ____________________________________________  

Škola:    ____________________________________________  

Koordinátor/ka:  ____________________________________________  

 

Moje úvodní poradní schůzka 

Datum Obsah a závěry schůzky Podpisy 
 Např.: 

 Informace o kritériích a požadavcích pro 
udělení ocenění CertiLilngua 

 Výběr tématu a formulování cíle projektu 

   … 

 

 

 
Mé jazykové znalosti a jejich prohlubování  
 

Dva moderní cizí jazyky minimálně na úrovni B2 (podle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky – SERR). Tyto cizí jazyky musí žák/žákyně studovat až do 
maturity, nemusí však být maturitním předmětem. Hodnocení znalostí těchto jazyků se 
pohybuje minimálně v oblasti dobrý. Uznány jsou jazyky, které jsou vyučovány v rámci výuky 
ve škole.  

Jazyk 
Hodnocení  
1. ročník 

Hodnocení  
2. ročník 

Hodnocení  
3. ročník 

Hodnocení  
4. ročník 

Příp. maturitní 
známka 

1.:_____________ 
Od třídy: _______ 

     

2.:_____________ 
Od třídy: _____ 

     

3.:_____________ 
Od třídy: _____ 

     

 
Výjimka: nově zavedený cizí jazyk  
 

Ve výjimečném případě může být pro projekt CertiLingua uznán nově zavedený další cizí 
jazyk, pokud je úroveň B2 prokázána dodatečnou zkouškou. Zkoušku by měla provést škola 
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dle platných kritérií pro hodnocení. Náhradou může být v jednotlivých případech akceptován 
externí jazykový certifikát mezinárodně uznávaného poskytovatele.  
 

Jazyk Hodnocení  
1. ročník 

Hodnocení  
2. ročník 

Hodnocení  
3. ročník 

Hodnocení  
4. ročník 

Příp. maturitní 
známka 

2.:______________ 
Od třídy: ____ 

     

 

Interní/externí zkouška na referenční úrovni B2 v zodpovědnosti  
 

 školy  
 

 následující instituce: __________________________________  
 
Hodnocení zkoušky: __________________________________  

 
 
Moje bilingvální výuka  
 

Zpravidla platí, že žák/žákyně průběžně studoval/-a minimálně jeden odborný předmět 

během kvalifikační fáze gymnaziálního studia v cizím jazyce (metodou CLIL nebo formou 

bilingválních modulů). Cizí jazyk využívaný k metodě CLIL nebo v rámci bilingválních modulů 

ve výuce je na škole vyučovaným jazykem. Je nutno prokázat minimálně 70 hodin bilingvální 

výuky odborného předmětu.  

Předmět Jazyk 
Hodnocení  
1. ročník 

Hodnocení  
2. ročník 

Hodnocení  
3. ročník 

Hodnocení  
4. ročník 

Příp. 
maturitní 
známka 
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Moje evropské a mezinárodní kompetence v oblasti vědomostí 
 

Vědomosti a znalosti o Evropě, popsané referenčním rámcem ELOS v doménách EIO – 1 až 

3 na 4. stupni úrovně (dostupné na www.certilingua.net). 

Získány v předmětech:  Prokázání na základě:  

  

  

  

 

Mé evropské/mezinárodní kompetence v oblasti schopnosti jednat  
 

Výměnný projekt se koná v rámci studia čtyřletého gymnázia/střední školy anebo studia na 

vyšším stupni osmiletého gymnázia.  

Datum  Obsah poradní schůzky / pohovoru  Podpisy  
 Např.: 

První informace k 
- výměnným projektům  
- požadavkům  
- možným projektům atd.  
Příručka, kontrolní formulář a požadavky na 
výměnný projekt jsou mi známy.  
… 

 

 Např.: 
Poradní schůzka pro interkulturní zadání v rámci 
výměnného projektu.  
 
… 

 

   

   

 

http://www.certilingua.net/

