BILINGVNÍ SEKCE VE FRANCOUZSKÉM LYCEU V PRAZE
Příprava pro přestup na francouzskou školu
Dvouletý vzdělávací cyklus je přednostně určený dětem z českých rodin, bez
znalosti francouzštiny, dětem, které mají chuť a vůli učit se cizí jazyk. Naším cílem je, aby si
osvojily francouzštinu na úrovni vyučovacího jazyka.

1.rok :

5.bilingvní ročník

Přijímáme žáky do 5. postupného ročníku. Podmínkou je výborné nebo velmi dobré
vysvědčení ze 4.ročníku na české škole a úspěšné zvládnutí přijímacího testu z češtiny a
z matematiky.
-

struktura školního roku podle francouzských předpisů
vyučování : denně od 8,30 do 15,40
známkování – bodový systém podle francouzských předpisů (max.počet bodů 20)
2 hodiny francouzštiny denně.

Program (vyučování většinou v češtině, podle českých osnov):
Francouzština
Čeština
Dějepis-zeměpis
Matematika
Přírodověda
Informatika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Řízená individuální
příprava
-

10hod. (z toho 6 hodin v dělené třídě
5 hod.
2 hod.
4 hod.
1 hod.
2 hod.
1 hod.
1 hod.
3 hod.
2 hod.

Hodnocení : každé dva měsíce.
Závěrem školního roku povinná rozdílová zkouška z češtiny, z dějepisu a zeměpisu,
(v případě potřeby umožní dítěti návrat na českou školu).

- O postupu do vyššího ročníku rozhoduje třídní klasifikační porada na konci školního
roku. Její rozhodnutí je konečné, bez možnosti odvolání.

2.rok :

6.bilingvní ročník a integrace

- Postupně se přechází na vyučování ve francouzštině (od ledna všechny předměty).
- Programy splňují požadavky francouzských osnov tak, aby žáci mohli od následujícího
školního roku přejít již do francouzského 7.ročníku.
- V průběhu roku týdenní integrační pobyt sportovního zaměření spolu s žáky
francouzských šestých ročníků.
- Úvod do studia angličtiny.
-

struktura školního roku podle francouzských předpisů
vyučování : denně od 8,30 do 15,40
známkování – bodový systém podle francouzských předpisů (max.počet bodů 20)
2 hodiny francouzštiny denně.

Program:
Francouzština
Čeština
Matematika
Biologie
Dějepis - ZeměpisObčanská výchova
Angličtina
Informatika
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Řízená individuální
příprava

8 hod (z toho 3 hod.v dělené třídě)
4 hod.
4 hod.
1 hod.
3 hod.
2 hod.
1 hod.
1 hod.
1 hod.
4 hod.
2 hod.

Povinné rozdílové zkoušky na konci školního roku (čeština, dějepis, zeměpis).
O postupu do vyššího ročníku (7.ročník, francouzská sekce) rozhoduje třídní klasifikační
porada na konci školního roku.
------------POZN.: - Studium dalšího cizího jazyka začíná v 8.ročníku.(možnost volby mezi němčinou a
španělštinou).

