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LE FRANÇAIS - FRANCOUZSKÝ JAZYK 
 

DOD – základní informace o studiu 
 

Nejčastější otázky a odpovědi 

 
 

Jaká je obecná koncepce výuky francouzštiny na Jergymu? 

Francouzština má na naší škole dlouhou tradici a vyučuje se jako druhý cizí jazyk. Na čtyřletém 

gymnáziu a Pedagogickém lyceu od prvního ročníku, na osmiletém gymnáziu od tercie. 

 

Jaká je časová dotace?  

Ve všech ročnících mají žáci 3 hodiny FJ týdně, ve 3. a 4. ročníku se pro zájemce a budoucí 

maturanty otevírají ještě 2 hodiny konverzace.  

 

Jakým způsobem rozdělujete žáky do skupin podle jazykové úrovně?  

Na čtyřletém oboru jsou žáci obou tříd rozděleni do dvou skupin po 12 až 15 lidech. Jedná se 

nejčastěji o 2 skupinky úplných začátečníků. Pokud se v daném školním roce sejde větší počet žáků, 

kteří měli francouzštinu např. na základní škole, vytvoříme 1 skupinu mírně pokročilých a 

1 začátečnickou. V případě osmiletého gymnázia a Pedagogického lycea vzniká vždy 1 skupina 

úplných začátečníků. 

 

Pořádá škola jazykové výměny do Francie?  

Ano, máme partnerskou školu Lycée Guy de Maupassant ve  městě Fécamp ležícím na pobřeží 

kanálu La Manche v Normandii, se kterým každý rok organizujeme týdenní reciproční pobyty, při 

kterých žáci bydlí v rodinách svých zahraničních hostitelů. Na video a fotografie z naší výměny se 

můžete podívat zde. 

 

Je možné získat na Jergymu mezinárodní jazykový certifikát z francouzštiny?  

Ano, naše škola je zkušebním centrem a ve spolupráci s Alliance française v Liberci a 

s Velvyslanectvím Francouzské republiky v Praze každoročně organizujeme celosvětově uznávané 

mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka DELF. Jedná se o celosvětově platný diplom 

s celoživotní platností. Společná i profilová část maturity z francouzského jazyka jsou co do obsahu 

i formy inspirovány z velké části právě těmito zkouškami, proto je DELF vhodný i jako příprava na 

maturitu. 

Jaké učebnice používáte?  

Na nižším gymnáziu používáme učebnice „Le français entre nous“, na všech ostatních oborech 

vyučujeme dle edice „Tendances“. Výuku doplňujeme o nejrůznější aktuální materiály, jejichž 

zdrojem je nejčastěji internet.  

 

Má vaše škola „francouzskou“ knihovnu?  

Ano, máme, knihy zapůjčujeme i domů. Jedná se většinou o publikace s uzpůsobenou úrovní slovní 

zásoby.  

 

Má francouzština svoji jazykovou učebnu?  

Ano, má, je zde k dispozici velká televizní obrazovka, přenosný počítač a vše potřebné k co 

nejefektivnější interaktivní výuce. 

 

 

 

https://www.jergym.cz/aktuality/jazykova-vymena-do-francie-video-fotografie/sec:predmety,detail:francouzsky-jazyk,all:/
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Účastní se žáci jazykových soutěží?  

Ano, pravidelně se účastníme olympiád ve francouzském jazyce, ve kterých naši studenti získali 

několik předních míst v krajském i ústředním kole. Dále se účastníme uměleckého festivalu Lingua 

Fest, kde žáci vystupují nejčastěji s hudebním představením ve francouzštině, a to individuálně, ve 

dvojicích či skupinách.  

 

Jaké jazykové úrovně dosahují studenti při zakončení studia?  

Gymnazisté – maturanti z FJ dosahují úrovně B1, studenti oboru Pedagogické lyceum minimálně 

úrovně A2+.  
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