
1Osnovy francouzského Ministerstva škol-
ství stanoví, jakých znalostí a dovedností je 
třeba dosáhnout, a určují program na daný 

rok tak, aby se žák mohl zlepšovat ve všech 
oborech vzdělání:

 • Zvládání řečových dovedností  
a francouzského jazyka: ústní vyjadřování, 
čtení, písemný projev, literatura a studium 
francouzského jazyka (gramatika, pravopis, 
slovní zásoba, časování).

 • Humanitní výuka: život v kolektivu, 
dějepis, zeměpis, průprava do cizího nebo 
regionálního jazyka.

 • Přírodovědná výuka: matematika, 
experimentální vědy, technologie  
a informatika.

 • Tělesná výchova a sport

 • Umělecká výchova: hudební výchova, 
výtvarná výchova. 

 • Občanská výchova („žít spolu“)

Výuku zajišťuje tým aprobovaných vyučujících. 
Ti všechny své žáky podporují a pomáhají 
jim, se zvláštním zřetelem na ty, kteří mají ve 
škole potíže. Cílem tohoto individualizovaného 
přístupu jsou dobré školní výsledky všech žáků. 

Učitelé žáky pravidelně hodnotí, což umožňuje 
sledovat pokroky a nabyté dovednosti každého 
žáka. Toto hodnocení rovněž zjišťuje, na jaké 
úrovni žák zvládl vědomosti a dovednosti 
obsažené ve společném vzdělávacím rámci. 
Hodnocení, které je rodinám zpřístupněno 
formou podrobného elektronického vysvědčení, 
slouží k tomu, aby mezi rodinou a školou mohl 
vzniknout dialog o práci žáka a její kvalitě. 

Informační třídní schůzky jsou organizovány 
pro každý ročník na začátku školního roku  
a následně dle aktuálních potřeb.

Žáci se účastní řady pedagogických projektů 
organizovaných učiteli ve všech ročnících: 
matematické a vědecké olympiády, soutěže 
a projekty ve francouzském jazyce, setkání 
s autory literatury pro děti a mládež, naučné 
výlety, sportovní nebo tematické pobyty. 

První stupeň základní školy je určen pro děti 
od šesti let a má pět ročníků : CP, CE1, CE2, 
CM1 a CM2. 

Jeho hlavním cílem je naučit děti základním znalostem, 
tedy osvojit si čtení, psaní a počítání. Zejména v nižších 
ročnících jsou součástí výuky tvořivé a hravé aktivity 
vedoucí k rozvoji dovedností.
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Jazykové výukové programy v LFP 
 
Francouzské lyceum v Praze nabízí jazykové výukové programy  
ve francouzském, českém a anglickém jazyce. Ty jsou zajišťovány 
učiteli francouzštiny, angličtiny a češtiny, kteří jsou rodilými mluvčími.

Výuka je organizována do dvou typů studia:

Rozvrh hodin

Každá třída má po celý školní rok vlastní učebnu. 

Úvodní aktivity 
Úvodní aktivity probíhají ráno nebo během dne. 
Jsou nedílnou součástí výuky, protože žáky 
motivují k práci.

Výuka 
Výuka probíhá ve větších či menších skupinách. 
Důležité je opakování a pravidelnost, neboť ty  
u žáků přispívají k upevnění znalostí.

Skupinová práce 
Skupinová práce umožňuje žákům společně ob-
jevovat různé činnosti, sdílet vědomosti, mluvit 
o pracovních postupech a pocitech.

Týdenní hodinová dotace
Při nástupu do LFP je žák 
zařazen do takového typu 
studia, který odpovídá 
jeho schopnostem 
a jazykovému profilu 
rodiny. 
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Francouzsko-anglická
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1. (CP) 22 1 2 11,5 11,5 3

2. (CE1) 22 2 3 12 12 3

3. (CE2) 22 2 3 12 12 3

4. (CM1) 22 2 3 18 6 3

5. (CM2) 22 2 3 18 6 3

Organizace dne  
na prvním stupni

Studium s převahou 
francouzštiny 
a s výukou češtiny 
a angličtiny.

Mezinárodní 
britská sekce  
(od 4. ročníku, 
CM1).2

20 % dalších 
národností

40 % 
francouzských 
žáků

Bilingvní francouzsko-
-anglické studium 
(od 1. ročníku, CP)  
se stejnou hodinovou 
dotací pro oba jazyky 
a s výukou češtiny

Hi!
Salut!

Ahoj!

Přestávky 
Přestávky tráví žáci na školním dvoře, což jim 
umožňuje změnit prostředí a hrát si. Dvůr posky-
tuje prostor pro různé typy činností.

Oběd (11:40-12:15)
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně, odchází 
na oběd ve skupinách pod dohledem dospělé 
osoby. 
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Pondělí, úterý, čtvrtek 
a pátek Středa

Počet vyučo-
vacích hodin

08:30 – 12:15
13:15 – 15:00

08:30–12:30 26

08:30– 11:40
12:40–15:00

08:30–12:30 26

08:30–11:40
12:40–15:00

08:30–11:30 25
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Rozšířená výuka jazyků (až 3 cizí jazyky)
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První stupeň 
(6-10 let)

Prostorná budova, vybavená  
a přizpůsobená potřebám dětí 
všech věkových kategorií

 • Ideální umístění v centru 
Prahy s velmi dobrou dopravní 
obslužností.

 • Sportoviště přímo v areálu 
(tělocvična, fotbalové hřiště).

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

Vícejazyčné vzdělávání 

 • Specializované vzdělávací 
programy ve francouzském, 
českém a anglickém jazyce.

 • Možnost plně bilingvní výuky.

Škola, která českým žákům 
umožňuje rozvíjet mateřský 
jazyk

 • Výuka českého jazyka a literatury.

 • Využití mateřského jazyka v rámci 
celkového vzdělávání.

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

Informace a zápis na první stupeň základní školy:

Sekretariát pro první stupeň

Tél : (+420) 222 550 001
Email : secretariat.primaire@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 

Učitelé a rodilí mluvčí  
s odpovídající kvalifikací

 • Francouzští učitelé mají 
kvalifikaci pro všechny úrovně 
prvního stupně základní školy.

 • Výuka cizích jazyků je zajištěna 
rodilými mluvčími.

Sportovní a kulturní klub (CSC)

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

Proč si vybrat LFP?

Francouzské lyceum v Praze 
Drtinova 7, 150 00 Praha 5 

(+420) 222 550 000 
www.lfp.cz


