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klíčové otázky 

• Kdo jsme? 
• Co děláme? 
• Kde působíme? 
• Proč je naše práce 

důležitá? 
• Jak jsme organizováni? 



Kdo jsme? 
• Stichting Nederlands 

Onderwijs in het 
buitenland,zkratkou  
NOB) je nezisková 
organizace, která byla 
založená v roce 1980 na 
popud ministerstva 
školství  s cílem usnadnit  
dětem přechod ze 
zahraničního vzdělání 
zpět do nizozemského 
vzdělávacího systému. 



Počet žáků v jednotlivých zemích 
V současné době existuje 176 NTC-škol po celém světě, které nabízejí  
tři hodiny výuky týdně v předmětu Nizozemský jazyk a kultura. 



Nizozemský jazyk a kultura - NTC 
 
 
13.500 žáků po celém světě ve více než 170 školách 



Co děláme? 

Aktivity 
• Učíme holandský jazyk a kulturu:  
 pravopis 
 jazyk 
 slovní zásobu  
 čtení 
 holandské  zprávy 
 holandská literatura 
 zeměpis i dějepis.  
• Výuka se koná  po škole nebo o 

víkendu, je většinou  jednou 
týdně a trvá 3 hodiny.  

• Během výuky pracujeme s 
běžnými metodami. 

Malé skupinky 



Směry - Úrovně 
R-1 = Holandština jako mateřský 
jazyk 

• Žák má úroveň vrstevníků v 
Nizozemsku 

R-2 =Holandština jako druhý 
mateřský jazyk 

• Žák zaostává nejvýše dva 
roky ve srovnání se svými 
vrstevníky v Nizozemsku 



Testy – Výsledky 

Cito 
• Dvakrát do roka, skládají 

žáci zkoušky z pravopisu, 
slovní zásoby a čtenářských 
dovedností. Testy jsou 
standardní - stejné, které 
rovněž dělají žáci v 
Nizozemsku. 

• Výsledky testů jsou uvedeny 
na vysvědčení a vloženy do 
centrálního registračního 
systému.  

Ústřední ústav pro pedagogické 
měření 



CITO skóre rozhodující pro volbu 
střední školy a měřítkem pro inspekce 

Holandští studenti 
složí vstupní testy  pro 
střední školy.  
Volba střední školy je 
primárně založena na 
jejich CITO skóre. 



Holandská škola v Praze 



Kdo jsme? 

• Jsme nizozemská nadace, která již  21 let 
realizuje v Praze výuku nizozemského jazyka a 
kultury pro děti nizozemského nebo 
vlámského původu .  

• Naše výuka je určena pro všechny nizozemské 
i vlámské  děti od skupiny 1 (4letí) do třetího 
ročníku středního vzdělání.  



Co děláme? 

• Učíme holandský jazyk a 
kulturu.  

• Výuka se koná  po škole, 
je jednou týdně a trvá 3 
hodiny. 

• Vedle výuky 
organizujeme několikrát 
do roka kulturní akce a 
tzv. rodinné dny.  



Výuka v Praze 
•  Tým zkušených pedagogů  

vyučuje na dvou místech:    
v mezinárodní škole            
na  Praze 6 a v Britské 
škole na Praze 4.  

• Učitelé jsou vždy 
Holanďané nebo Vlámové 
a jsou obeznámeni s 
nejnovějším vývojem v 
holandském vzdělávání a 
to prostřednictvím letních 
kurzů pořádaných Nadací 
NOB .  
 



Kolik to stojí? 
 

• Náklady jsou hrazeny z 
rodičovského příspěvku 
a grantových příspěvků. 

• Na základě počtu žáků, 
počtu hodin a 
grantového příspěvku je 
stanoven rodičovský 
přispěvek. 

• každý rok v prosinci 
škola předloží žádost o 
dotace u nadace Nob. 



Budoucnost nizozemského vzdělávání v 
zahraničí? 

• Budoucnost nizozemského vzdělávání v zahraničí 
je nejistá: 

 Kvůli škrtům v rozpočtu Ministerstva  školství  činí 
nyní  dotací jen polovinu ve srovnání s několika 
posledními lety a v budoucnosti bude 
pravděpodobně muset být výuka financována 
výhradně z vlastních zdrojů.  

• Prostřednictvím nadace pro nizozemského 
vzdělávání v zahraničí je tlak na vládu, aby 
nepodceňovala  význam holandského vzdělání v 
zahraničí. 
 



Děkuji za vaši pozornost! 

Pro více informací: 
• www.nopje.cz 
• www.stichtingnob.nl 

e-mail:  
directeur@nopje.cz 
 

http://www.nopje.cz/�
http://www.stichtingnob.nl/�
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