Grafické znázornění
jazykové výuky
v mateřské a základní škole při Francouzském lyceu v Praze

Cyklus 1: mateřská škola – od malého po předškolní oddělení
Francouzští žáci a žáci
ostatních národností

Čeští žáci

Výuka češtiny s českým učitelem

Kontakt s učitelem češtiny

2 hodiny týdně
Dva cíle :
 Nabídnout českým žákům od nejútlejšího věku výuku
v mateřském jazyce


2x15 minut týdně


Umožnit žákům bez znalosti
češtiny seznámení s českým
jazykem

Usnadnit českým žákům integraci do francouzského
vzdělávacího systému

Učit se ve francouzštině

Učit se ve francouzštině a v anličtině

Francouzská sekce

Francouzsko-anglická sekce

Tři cíle :
 Učit se ve francouzštině
 Ovládat francouzštinu, a případně další
jazyky ze své rodiny, před tím, než se začnu
učit anglicky
 Usnadnit integraci českých a dalších žáků do
francouzského vzdělávacího systému

Tři cíle :
 Dodržovat francouzský systém
 Učit se anglicky a učit se v angličtině od
nejútlejšího věku (učitelé -rodilí mluvčí)
 Usnadnit integraci žáků, kteří jsou angličtí
rodilí mluvčí, do francouzského vzdělávacího
systému

Přechod mezi těmito sekcemi je možný z roku na rok
podle potřeb konkrétního žáka.

(S výjimkou 1. ročníku základní školy, kam není možné přijetí do bilingvní třídy
bez znalosti angličtiny ani přijetí do fr. třídy bez znalosti francouzštiny)

Cyklus 2: 1. ročník (CP), 2. ročník (CE1) a 3. ročník (CE2)
Čeští žáci

Francouzští žáci a žáci ostatních
národností

Výuka češtiny pro rodilé mluvčí

Výuka češtiny pro cizince

2 hodiny týdně v 1. ročníku (CP)
3 hodiny týdně od 2. ročníku (CE1)
Cíle :
 Umožnit českým žákům učit se v českém
jazyce
 Příprava na rozdílové zkoušky v české
škole
 Umožnit spojení mezi oběma
vzdělávacími systémy

1 hodina týdně v 1. ročníku (CP)
2 hodiny týdně od 2. ročníku (CE1)
Cíl :
 Umožnit žákům, kteří nejsou čeští rodilí
mluvčí, aby se naučili česky
Žáci ze stejného ročníku jsou rozděleni do dvou
skupin podle úrovně svých jazykových dovedností
v češtině.

Francouzsko-anglická sekce

Francouzská sekce
Cíle :
 Učit se ve francouzštině
 Ovládat francouzský jazyk
 Dodržovat francouzský systém

Naučit se anglicky

Cíle:
 Učit se ve francouzštině
 Ovládat francouzský jazyk
 Dodržovat francouzský systém
 Naučit se angličtinu jejím používáním ve
výuce

Výuka angličtiny

Naučit se angličtinu učením v angličtině

1 hodina výuky jazyka týdně v poloviční skupině

Výuka angličtiny

Učit se v angličtině

Každý druhý den v angličtině

1 hodina výuky týdně (v programu EMILE)




Výuku zajišťují vyučující angličtiny
Osvojování cizího jazyka




Vyučující jsou anglofonní rodilí mluvčí a
vyučují podle francouzských výukových
programů
Intenzivní osvojování angličtiny

Výběr sekce se provádí podle žákova jazykového profilu a vzdělávacího projektu
rodiny a také podle žákových schopností
(na základě dobrých školních výsledků a v případě potřeby podle výsledků testu).
Změna sekce je možná po vyjádření pedagogické rady a podle žákova pokroku,
vzdělávacího projektu rodiny a v rámci volných míst.
Žáci bez znalosti francouzštiny a angličtiny mohou být přijati do 2. ročníku ne však do
1. ročníku základní školy

Cyklus 3: 4. ročník (CM1) a 5. ročník (CM2)
Čeští žáci

Francouzští žáci a žáci ostatních
národností

Čeština pro rodilé mluvčí

Čeština pro cizince

3 hodiny týdně
Cíle:
 Umožnit českým žákům učit se v českém
jazyce
 Příprava na rozdílové zkoušky v české
škole
 Umožnit spojení mezi oběma
vzdělávacími systémy

2 hodiny týdně
Cíl :
 Umožnit žákům, kteří nejsou čeští rodilí
mluvčí, aby se naučili česky
Žáci ze stejného ročníku jsou rozděleni do dvou
nebo tří skupin podle úrovně svých jazykových
dovedností v češtině.

Francouzská sekce
Cíle :
 Učit se ve francouzštině
 Ovládat francouzský jazyk
 Dodržovat francouzský systém

Naučit se anglicky

Mezinárodní sekce
Cíle :
 Zajištění kontinuity francouzsko-anglické sekce
 Posílit studium ve francouzštině
 Pokračovat v angličtině
 Studovat v sekci, která je uznána Francouzským
ministerstvem školství

Výuka angličtiny
1 hodina výuky jazyka týdně
v poloviční skupině

Učit se v angličtině
1 hodina výuky týdně
(v programu EMILE)




Výuku zajišťují vyučující angličtiny
Osvojování cizího jazyka

Učit se v angličtině
6 hodin týdně



(2 půldny)

Výuku zajišťují rodilí mluvčí
Výuka jazyka a výuka některých předmětů v
angličtině

Ve 4. ročníku (CM1) může být vytvořena integrační
anglická skupina žáků v závislosti na volných
místech v Mezinárodní sekci v tomto ročníku. V
integrační skupině probíhá specifická výuka
angličtiny, která je přípravou na přestup těchto
žáků do Mezinárodní sekce v 5. ročníku (CM2).

Přijetí nefrankofonních žáků je možné
(na základě dosavadních dobrých školních výsledků a testu v mateřském jazyce).
Žáci jsou přijímáni do Mezinárodní sekce stejně jako do integrační anglické skupiny
v ročníku CM1 na základě výsledků přijímacího testu.
Změna sekce je možná ve výjimečných případech po předchozím pohovoru s rodiči
a vyjádření pedagogické rady.

