
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šestileté bilingvní česko-

španělské studium 

 

Krátce z historie  

Španělské dvojjazyčné (bilingvní) sekce jsou od svého 

vzniku v roce 1990 nejprestižnějším vzdělávacím 

programem španělské vlády v zahraničí. V Českých 

Budějovicích vznikla sekce v roce 2005 a vystudovalo ji již 

přes 1200 studentů.  

Hlavní myšlenkou bilingvních sekcí je nabídnout 

studentům integrální vzdělávání ve španělském jazyce s 

důrazem na kulturu španělsky mluvících zemí. Výuka je 

vedena jednak rodilými mluvčími, kteří procházejí velmi 

pečlivým výběrem pracovníky španělského ministerstva, 

ale je také    vedena českými vyučujícími s bohatými 

zkušenostmi ve výuce cizích jazyků. 

Vítejte na Dni otevřených dveří naší dvojjazyčné (bilingvní) 

sekce v Českých Budějovicích. Jsme rádi, že máme 

příležitost představit vám naši školu a naše metody výuky 

jazyků. Rádi bychom Vám přiblížili hlavní pedagogické 

směry a cíle našeho centra a činnosti, které naši studenti a 

učitelé španělštiny realizují během školního roku. 

Zahraniční cesty a výměnné pobyty 

Naše dvojjazyčná sekce udržuje aktivní 

kontakty s jinými středními školami ve 

Španělsku, a to především z toho důvodu, 

aby bylo možné realizovat každoroční 

výměnné pobyty. Španělé tak mají možnost 

poznat Českou republiku a naši studenti zase 

procvičit si španělštinu jak ve Španělsku, tak 

ve své rodné zemi a navázat mezinárodní 

kamarádské vztahy.  Začínáme  také uzavírat 

dohody se školami  v zemích Latinské 

Ameriky… 

 

Naše gymnázium klade velký důraz na poznání 

španělské a latinskoamerické kultury. Bilingvní 

sekce není jenom o studiu historie, zeměpisu a 

literatury v cizím jazyce, ale snažíme se, aby naši 

studenti byli v neustálém kontaktu se španělskou 

kulturou a rodilými mluvčími. Navíc je zde 

možnost za studium několikrát vycestovat, díky 

nejrůznějším výhrám a stipendiím. 

Divadelní soubor na Bigy  

Pýchou naší biligvní sekce je bezesporu 

španělské divadlo, které nejenom že 

podporuje rozšíření jazykových znalostí, ale 

také rozvíjí další schopnosti studenta.  

Podporuje například rozvoj uměleckého 

projevu, týmové práce a probouzí 

společenského ducha. 

Mimo to, účast v divadelním souboru 

představuje skvělou příležitost k cestování v 

rámci každoročních národních i 

mezinárodních divadelních festivalů. 

Bigy se kromě národních festivalů již 

zúčastnilo několika divadelních festivalů po 

celé Evropě, například v Rusku, Slovensku, 

Španělsku či v Bulharsku. I nadále hledáme 

způsoby, jak studentům umožnit výjezd do 

zahraničí.. 

Soutěže a kulturní akce 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium ve španělské sekci poskytuje žákům zcela výjimečné 

vzdělávání, které se bezesporu odráží i v jejich budoucím 

profesním životě. Studenti španělské sekce jsou po dokončení 

studia schopni komunikovat velmi plynule ve dvou cizích jazycích 

a  adaptovat se na jinou (jazykovou) kulturu. To mimo jiné přispívá 

k rozvoji osobnostních rysů v kulturně sociální rovině, které jsou 

pro dnešní dobu tak charakteristické. 

Ve výuce klademe velký důraz na osobnost žáka s cílem 

dosáhnout pozitivně naladěného učebního prostředí, které je 

základem pro dosažení maximálních výsledků ve výuce cizích 

jazyků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše studenty motivujeme k účasti na různých kulturních akcích.  

Naše škola se podílí na velmi širokém spektru soutěží a aktivit, 

mezi které patří Olympiáda ve španělském jazyce, soutěž v 

recitaci ve španělském jazyce, soutěž ve fotografické matematice, 

soutěž v recitaci ve španělském jazyce a jiné literární soutěže, 

v nichž mohou studenti vyhrát například studijní pobyt ve Valencii 

nebo na Kanárských ostrovech. 

 

 

 

Studenti dvojjazyčné (bilingvní) sekce začínají 

bez znalosti španělštiny.  

V prvních letech studia se studenti dostávají 

do kontaktu se španělským jazykem a 

španělskou kulturou neustále, a to především 

díky našemu zahraničnímu profesorskému 

sboru, ve kterém jsou vždy nejméně tři rodilí 

Španělé. 

Úroveň jazyka se postupně zlepšuje a v 

průběhu let přibývají  témata, o kterých jsou 

žáci schopni hovořit. Vše je orientováno na 

jejich osobní a sociokulturní rozvoj a profesní 

budoucnost. V pátém ročníku studia nabízíme 

možnost certifikace španělštiny 

prostřednictvím oficiálních zkoušek (DELE a 

SIELE) na úrovni B2 a C1.  

Návštěvy, workshopy, přednášky… 

V každém školním roce k nám zavítá 

bezpočet Španělů z různých pracovních 

profesí a akademických oborů, aby naše 

studenty obohatili svými znalostmi a nabídli 

jiný, „španělský“ úhel pohledu. Kromě 

každoroční návštěvy pana velvyslance 

Španělska k nám jezdí univerzitní profesoři, 

vědci, hudebníci, umělci… 

Události podporované španělskou 

ambasádou 

Každý rok slavíme Dny španělské kultury v 

Českých Budějovicích, které sponzoruje 

španělské velvyslanectví s cílem 

propagovat španělskou kulturu a rozšířit 

vazby mezi našimi dvěma zeměmi. 

Jedním z nejdůležitějších okamžiků 

loňského roku byl například Den španělské 

gastronomie na Bigy. 

 

Bigy 
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