
Vyberte si pro své dítě velštinu 

Co je velšské medium vzdělání? 

Možná jste předtím neuvažovali o velšských medium školách. Tak co nabízejí  
vašemu dítěti?

Velšské medium školy poskytují úplné ponoření do velšského jazyka.  
Děti jsou povzbuzovány, aby používaly velštinu po celý školní den a výuka se vyučuje 
dvojjazyčně..

Velšské medium školy oslavují mnohojazyčnost, a poskytují dětem příležitost 
vyrůstat s co nejvíce dovednostmi.

Velština je hlavním jazykem používaným při každodenní výuce na velšských medium 
školách, angličtina se také vyučuje jako první jazyk ve všech věkových kategoriích po 
základní fázi.

Děti, které opouštějí velšské medium základní školy, hovoří plynule velšsky a anglicky 
a mají možnost používat oba jazyky napříč učebními osnovami. To se ukázalo jako 
nejúčinnější způsob výuky jazyků.

98 % žáků velšských medium škol v Newportu pochází z mluvících rodin, které 
nemluví velšsky.

S rodiči, kteří ve většině nemluví velšsky, poskytují školy vše ve velštině a 
angličtině. Školy v Newportu také nabízejí podporu rodinám, jejichž jazykem není ani 
velština, ani angličtina.
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Jsou výhody v posílání mého dítěte do velšské medium školy? 

Posílání dětí do velšských medium škol má spoustu výhod. Tyto výhody přicházejí s 
tím, že jste součástí školní komunity, která oslavuje studium jazyků.

Studie ukazují, že vyrůstat s více jazyky zlepšuje vývoj dětí v raném věku a je 
pravděpodobnější, že povede k akademickému úspěchu.

Učení se jazykům v mladém věku usnadňuje další učení se více jazykům. Děti na 
velšských medium školách v Newportu často pocházejí z různých prostředí a 
mohou již mluvit jiným jazykem. Tyto další jazykové dovednosti pomáhají dětem 
učit se ve škole velštinu i angličtinu.

Výzkum naznačuje, že lidé, kteří umí mluvit více jazyky, mají zdravější mozek. 
Děti, které mluví více než jedním jazykem, lépe zaměřují pozornost a je méně 
pravděpodobné, že budou rozptýleny.

Mluvení velšsky zvyšuje vaši zaměstnatelnost ve Walesu a 25 % zaměstnaných 
lidí v Newportu je zaměstnáno ve veřejném sektoru, který musí poskytovat velšské 
jazykové služby.

Je také pravděpodobnější, že dostanete titul a dostanete špičkové práce jako 
lékaři než mluvčí, kterí nemluví velšsky.

Zkušenost Shereen
 

“Ve školách je spousta rodičů, kteří nemluví 
velšsky. Vydali jste se spolu na cestu. Školy 
vás vždycky podporují, posílají vám všechno 
dvojjazyčně. Vždy existuje podpora, na kterou 

se můžete spolehnout!”
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Jaké velšské medium školy si mohu vybrat? 

Všechny současné velšské medium školy v Newportu jsou za svůj výkon ve srovnání s ostatními 
školami zařazeny do nejvyšších kategorií ive Walesu.

Od září 2021 se v bývalé škole pro kojence Caerleon Lodge Hill otevírá zcela nová velšská 
medium základní škola, původně jako sazenice pouze pro žáky mateřských škol a přijímacích 
žáků. Škola bude Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli.

Po založení v Caerleon Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli se pak přestěhuje do nově 
zrekonstruovaného školního areálu, kde v současné době stojí základní škola Pillgwenlly.

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli bude první školou, která bude obsahovat specializovanou 
základnu studijních zdrojů na podporu dětí s dalšími vzdělávacími potřebami. 

Bude také zahrnovat specializovanou zahlubenou jednotku, která umožní dětem z anglických 
medium škol zrychlovat výuku velšského jazyka a zahájit velšské medium vzdělávání.

Na nové velšské medium škole existuje mnoho nových příležitostí k poskytování 
komunitní podpory v srdci Pillu, jako je poskytování velšských jazykových lekcí rodičům.

Pro více informací o konkrétních základních školách:

Ysgol Gymraeg Casnewydd 
01633 290270  @YsgolGCasnewydd

Ysgol Gymraeg Ifor Hael 
01633 414694  @IforHael

Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon 
01633 850804  @BroTeyrnon

Ysgol Gymraeg Nant Gwenlli 
01633 850804


