Po pěti letech na prvním stupni základní školy
nastupují žáci na druhý stupeň.
Pozitivní
hodnocení

Objevování
sebe sama

Nabývání
sebedůvěry

Vysvědčení o ukončení druhého stupně základní
školní docházky
(Diplôme National du Brevet)
9. ročník (3ème)

14 let
13 let

Prohlubování
znalostí

7. ročník (5ème)

12 let
11 let

8. ročník (4ème)

Upevňování znalostí

20 % dalších
národností
40 % francouzských žáků
40 % českých
žáků

6. ročník (6ème)

áků
ž
4
6
2

53 učitelů

40 národností

Na druhém stupni základní školy LFP studuje 264 žáků ve třinácti
třídách, z nichž dvě jsou určeny pro českofrancouzský bilingvní program.
S výjimkou těchto dvou integračních tříd mají všechny ostatní
třídy, od šestého po devátý ročník, homologaci francouzského
Ministerstva školství.
Cílem výuky na druhém stupni je podle francouzského
Společného rámce vzdělání, schopností a kultury získat
znalosti a schopnosti a osvojit si hodnoty a postoje, které
žák bude potřebovat nejen k úspěšnému absolvování školní
docházky, ale i pro svůj osobní život v občanské společnosti.

Šestý ročník: rok
upevňování znalostí
U žáků, kteří nastupují do šestého ročníku,
je věnována zvláštní pozornost zejména
tomu, aby si zvykli na způsob výuky na
druhém stupni.
Žáci si zvykají na novou organizaci práce,
metody a nové prostředí. Navazují na to,
co se naučili v třídách CM1 a CM2.
Cílem 6. ročníku je prohloubit základní
vědomosti nabyté na prvním stupni
základní školy a vyvolat zájem žáků
o předměty a metody druhého stupně.

Sedmý, osmý
a devátý ročník (5ème,
4ème, 3ème): tři roky
prohlubování znalostí

Týdenní hodinová dotace:
V 6. ročníku
Předměty

Mezinárodní britská sekce (SI)

Tělesná výchova a sport

4

Výtvarná výchova

1

Hudební výchova

1

Francouzština
Dějepis-zeměpis
Občanská výchova

LFP nabízí svým žákům studium Mezinárodní britské sekce,
která poskytuje kvalitní integrované jazykové
a kulturní vzdělání.

6ème
Výuka druhého
cizího jazyka začíná
v 7. ročníku.

4,5

Pro přijetí žáka do této sekce je nutné zvážit úroveň jeho jazykových znalostí, zájem o anglický jazyk a kulturu, schopnost zvládnout více školních povinností
a dostatečnou osobní motivaci.

3

Angličtina nebo Němčina

4

Český jazyk a literatura

3

Matematika

4,5

Přírodopis, technologie, fyzika-chemie

3,5

Žáci Mezinárodní britské sekce mohou ve třídě 3ème konat rozšířenou variantu zkoušky pro získání Vysvědčení
o ukončení základní školní docházky (Diplôme National du
Brevet) s mezinárodním zaměřením.

V 7., 8. a 9. ročníku (5ème, 4ème, 3ème)
Předměty

5ème

4ème

3ème

Cílem je umožnit žákům rozvíjet své
znalosti v jednotlivých předmětech a ve
víceoborových programech.

Tělesná výchova a sport

3

3

3

Výtvarná výchova

1

1

1

Hudební výchova

1

1

1

Zvláštní pozornost je věnována tomu, čím
by se chtěl žák zabývat v budoucnosti
(program Budoucnost/Avenir).

Francouzština

4,5

4,5

4

3

3

3,5

3

3

3

Vzdělávací programy zaměřené na lidské
zdraví, umění, kulturu a občanskou nauku
nabízejí žákům rámec, ve kterém získávají
nové znalosti, pracují s technologiemi a
osvojují si nezbytné dovednosti. Vzdělávání
v informatice se přizpůsobuje potřebám
každého žáka a ulehčuje získávání znalostí.
Zároveň učí zodpovědnému používání
internetu a sociálních sítí.

100% úspěšnost u závěrečných zkoušek 2. stupně (Brevet) v roce 2021!

Dějepis-zeměpis
Občanská a etická výchova
První cizí jazyk
(angličtina nebo němčina)

Je vhodná pro rozvoj bilingvních a vícejazyčných znalostí
a rozvíjí u žáků přirozenou interkulturní otevřenost.

Týdenní hodinová dotace
v rámci SI
Tělesná výchova a sport

4

Výtvarná výchova

1

Hudební výchova

1

Francouzština

4,5

Dějepis-zeměpis
Občanská a etická výchova

2

Dějepis-zeměpis v angličtině

2

Angličtina

4

Angličtina, jazyk a literatura

4
3

Druhý cizí jazyk
(angličtina, němčina nebo španělština)

2,5

2,5

2,5

Český jazyk a literatura

3

3

3

Matematika

3,5

3,5

3,5

Přírodopis

1,5

1,5

1,,5

Technologie

1,5

1,5

1,5

Český jazyk a literatura

Fyzika-chemie

1,5

1,5

1,5

Matematika

Latina, antická kultura (nepovinná)

2

2

2

Přírodopis, technologie, fyzika-chemie

4,5
4

Proč si vybrat LFP?
Prostorná budova, vybavená
a přizpůsobená potřebám dětí
všech věkových kategorií

Vysvědčení o ukončení základní
školní docházky
(Diplôme National du Brevet)
Na konci 9. ročníku (3ème ) skládají žáci závěrečnou zkoušku pro získání
Diplôme National du Brevet. Úspěšnost závisí na známkách dosažených
v průběhu školního roku a na výsledcích zkouškových testů.
Tento diplom potvrzuje ukončení základní školní docházky a hodnotí úroveň dosažených znalostí a vědomostí na druhém stupni základní školy.

Průběžné hodnocení:
V každé z osmi oblastí výuky podle Společného rámce vzdělání, schopností a
kultury získává žák určitý počet bodů. Ty se udělují podle hodnocení znalostí žáka:
nedostatečné znalosti (10 bodů); slabé znalosti (25 bodů); uspokojivé znalosti (40
bodů) a velmi dobré znalosti (50 bodů).

Závěrečné testy:
Písemný test z francouzštiny. Délka: 3 hodiny (100 bodů).

→ Písemný test z matematiky.
Délka: 2 hodiny (100 bodů).

→ Písemný test z dějepisu, zeměpisu
a občanské a etické výchovy.
Délka: 2 hodiny (50 bodů).

→ Písemný test z fyziky-chemie,
Francouzské lyceum v Praze
Drtinova 7, 150 00 Praha 5
(+420) 222 550 000
www.lfp.cz

přírodopisu a technologie (test
z kombinace dvou předmětů).
Délka: 1 hodina (50 bodů).

•

Ideální umístění v centru
Prahy s velmi dobrou dopravní
obslužností.

•

Sportoviště přímo v areálu
(tělocvična, fotbalové hřiště).

•

Specializované učebny
(počítačová učebna, knihovna,
hudebna atd.)

→ Žáci Mezinárodní britské sekce
konají navíc další dvě ústní
zkoušky – z jazyka a literatury
(20 minut) a z britského dějepisu
a zeměpisu (30 minut)
(50 bodů za každou z nich).

•

Francouzští učitelé mají kvalifikaci
pro všechny úrovně druhého
stupně základní školy.

•

Výuka cizích jazyků je zajištěna
rodilými mluvčími.

Sportovní a kulturní klub (CSC)
•

Vícejazyčné vzdělávání

Sdružení rodičů, které po
vyučování pro žáky v areálu školy
organizuje kroužky a různé aktivity
ve francouzštině.

•

Specializované vzdělávací
programy ve francouzském,
českém a anglickém jazyce.

Kontakt

•

Možnost plně bilingvní výuky.

Tým LFP je Vám k dispozici denně od
09:00 do 17:00 hodin.

•

Mezinárodní britská sekce.

→ Ústní prezentace jednoho
z projektů, který žák zpracoval
v rámci praktickéhomezioborového
vzdělávání na druhém stupni.
Délka: 15 minut (100 bodů).

Učitelé a rodilí mluvčí
s odpovídající kvalifikací

Škola, která českým žákům
umožňuje rozvíjet mateřský
jazyk (na úrovni uznané MŠMT)
•

Výuka českého jazyka a literatury.

•

Využití mateřského jazyka v rámci
celkového vzdělávání.

Informace a zápis na druhý
stupeň základní školy:
Tél : (+420) 222 550 000
Email : secretariat@lfp.cz

S podmínkami zápisu a s aktuální výší
školného se můžete seznámit na
našich webových stránkách
www.lfp.cz
Schůzku s vedením školy si můžete
sjednat prostřednictvím sekretariátu:
secretariat@lfp.cz

Druhý stupeň
(11-14 let)

