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Dovolte mi, abych jako ředitel jednoho ze čtyř česko-francouzských bilingvních gymnázií
jménem všech těchto škol poděkoval francouzskému ministerstvu zahraničních věcí za
udělené ocenění. Mohu konstatovat, že si ho všichni nesmírně vážíme a že jej chápeme jako
výraz uznání práce všech učitelů, kteří na jednotlivých česko-francouzských sekcích
v uplynulých více než 20 letech působili, a samozřejmě jako ocenění kvality našich studentů a
absolventů, bez nichž by to samozřejmě nešlo, protože oni nezastupitelní jsou těmi, na nichž
my učitelé realizujeme své představy o kvalitním vzdělání. Udělené certifikáty svědčí o tom,
že se nám naše práce snad trochu daří.

Před o málo více než rokem jsme se sešli ve velmi podobném složení nedaleko odtud na
francouzské ambasádě a připomínali jsme si 20 let existence bilingvních česko-francouzských
sekcí. Podobně jako dnes, i když v širší míře, byli na tomto shromáždění zastoupeni studenti
všech čtyř sekcí a jsem nesmírně rád, že je tomu tak i dnes. Tehdy jsem při podobném projevu
řekl, že za nejdůležitější kritérium úspěšnosti školy považuji mimo jakékoliv hodnocení
inspekce či jiných úředních orgánů úspěšnost jejich studentů a absolventů. Názor jsem
samozřejmě nezměnil a vážím si toho, že získaný certifikát oceňuje především právě tu složku
práce školy, v níž se kvalitní výsledky jejich studentů a absolventů odrážejí nejvíce.

Převzetí certifikátu je pro nás všechny samozřejmě i do budoucna velmi zavazující; pokud
je mi známo, certifikát se uděluje na omezenou dobu a nikdo z nás o něj zcela určitě nebude
chtít v budoucnu přijít. Myslím, že zde podobně jako ve sportu platí, že je mnohdy těžší si
nějakou pozici udržet, než ji získat. Věřím, že se nám to všem v budoucnu podaří.

Nesmírně si vážíme péče, kterou francouzská strana česko-francouzským bilingvním
gymnáziím věnuje a bez jejíž podpory materiální, ale především personální a metodické, bez
jejího významného podílu na legislativním ukotvení bilingvních sekcí v našem školském
systému by možná bilingvní gymnázia už dávno upadla v zapomnění. Rozhodně by však
nikdy nedosáhla své současné kvality, svého opravdu výsadního nebo chceme-li exkluzivního
postavení mezi ostatními bilingvními gymnázii v České republice. Tato gymnázia jsou v naší
zemi např. jediná, v nichž se vyučuje podle autentických zahraničních učebnic a zahraničních
osnov, v nichž i maturitní zkouška má v sobě významné prvky maturity francouzské, v nichž
všichni absolventi dostávají od zahraničního partnera osvědčení o tom, že jejich znalosti
francouzštiny jsou na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky, a v nichž všichni čeští učitelé, kteří vyučují předměty ve francouzštině, absolvovali
dlouhodobou zahraniční stáž a nadále se díky podpoře francouzské i české strany vzdělávají.
Ostatně všechny tyto okolnosti byly také významným faktorem, který nám umožnil právě
převzatý certifikát získat.

Jsem přesvědčen o tom, že bilingvní gymnázia poskytují všem svým studentům velmi
nadstandardní středoškolské vzdělání, čímž samozřejmě nemyslím jen nějaké penzum znalostí
a dovedností, ale především metodu, způsob myšlení, sdílení určitých morálních postojů a
kulturních hodnot, což ve spojení s velmi kvalitní znalostí jazyka dává po absolvování vysoké
školy velmi širokou možnost uplatnění zdaleka nejen v České republice.

Pevně věřím, že předaný certifikát znovu ukáže oprávněnost existence bilingvních sekcí a
jejich ukotvení v českém vzdělávacím systému. Myslím, že je zde na místě poděkovat všem
zúčastněným stranám (MŠMT ČR, francouzské velvyslanectví, zřizovatelé) za přízeň a
podporu. Děkuji také všem kolegům, kteří vyučují na všech čtyřech sekcích, protože také díky
kvalitě jejich práce jsme tu dnes mohli toto významné ocenění převzít. Samozřejmě děkuji i
všem studentům, protože oni jsou ti, na nichž ve finále záleží nejvíce, protože bez dobrých
žáků by nebylo ani dobré školy.

Vážení přítomní,
na začátku jsem řekl, že si získaný certifikát kvality zcela určitě chceme udržet i do
budoucna. Dovolte mi zamyslet se nad tím, co k tomu budeme potřebovat:
1. kvalitní, zvídavé a motivované studenty
2. kvalitní a zapálené učitele
3. přátelské okolní prostředí, které bude mít na paměti prospěch budoucích generací a
jehož cílem bude bez ohledu na krátkodobé partikulární zájmy umožnit všem žákům
kvalitní vzdělání
4. i nadále ochrannou ruku francouzské strany a její pomoc v těch aspektech, které jsem
uvedl před chvílí
5. přízeň mocných na české straně (MŠMT, parlament, zřizovatelé), kteří budou i nadále
chtít rozvíjet bilingvní vzdělávání.

Pokud se nám podaří ve spolupráci se všemi partnery těchto pět bodů naplnit, pak jsem
přesvědčen o tom, že se nám stávající kvalitu podaří minimálně udržet a že udržení si právě
uděleného certifikátu LabelFrancEducation nebude ani v budoucnu zásadním problémem.

Děkuji vám za pozornost.

