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Mluvíme, čteme, píšeme
- výuka začíná na úrovni nula, v průběhu 6 let studenti dosahují 

výstupní úrovně B1, potažmo B2 pro zájemce o profilovou 

maturitní zkoušku

- začátky jsou koncipované tak, aby studenti se základy 

francouzštiny ze základní školy pomáhali studentům začínajícím

- důraz je kladen na individuální přístup při studiu, které probíhá v 

malých skupinách o 15 studentech

- v rámci studia se také věnujeme přípravě na jazykovou zkoušku 

DELF, kterou je možné nahradit zkoušku maturitní

- od 5. pátého ročníku nabízíme široký výběr seminářů 

(francouzská konverzace, reálie francouzsky mluvících zemí, 

francouzština pro začátečníky), obsah seminářů je upravován dle 

individuální potřeby a zájmů zapsaných studentů



Rozšiřujeme si obzory
- jazykové kurikulum je doplňované o náhledy do francouzských dějin, literatury

- studenti mají možnost vypůjčit si zdarma francouzské knížky a encyklopedie v kabinetu francouzského 

jazyka

- součástí výuky je návštěva Francouzského institutu s možností zapsání se do tamější frankofonní 

knihovny

- organizujeme besedy s externisty z frankofonního světa (překladatelství, život v emigraci po roce 68)



Cestujeme
- pokud to okolnosti dovolí, je v září pro zájemce organizován zájezd do Francie - francouzské památky, 

gastronomie

- zájezdy jsou koncipované jako poznávací (francouzské dějiny, kultura) i zábavné (moře, volný čas)



Zapojujeme nové technologie
- poučeni dvěma posledními lety jsme 

připraveni vyučovat  i v distanční formě na 

bázi pravidelného rozvrhu, online setkáních s 

kamerou a indviduální výpomocí konzultační 

formou 

- poučeni dvěma posledními lety využíváme i 

prezenčně aktuální google prostředí a 

doplňující online materiály

- snažíme se, aby online výuka probíhala co 

nejefektivněji a zároveň v co nejpříjemnějších 

podmínkách, klademe důraz na přehlednost a 

pravidelnost zadaných aktivit a úkolů a na 

citlivý, individuální přístup ke studentům



Těšíme se na Vás
Veškeré otázky rádi zodpovíme písemně, formou videorozhovoru či osobně.
Kontakt: chaloupecky@gymnazium-prazacka.cz
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