
1. ročník (Seconde) 

První ročník (seconde) je koncipován tak, 
aby studenti úspěšně absolvovali přechod 
z druhého stupně základní školy (collège) 
na gymnázium. Jeho cílem je nabídnout co 
nejširší škálu možností budoucího studia. 

Poskytuje studentům společnévšeobecné 
vzdělání a přitom umožňuje objevovat 
nové humanitní,  přírodovědné 
aekonomické obory.
 
Má za úkol studenty seznámit se světem 
práce, možnostmi vysokoškolského studia 
a uplatněním  
v praxi.

V rámci středoškolského studia studuje  
na LFP 136 studentů v šesti třídách od prvního do 
třetího ročníku (seconde, première  
a terminale).

Všechny třídy gymnázia mají homologaci 
francouzského Ministerstva školství  
a vedou žáky k získání maturitní zkoušky 
(Baccalauréat), která je vlastně první 
francouzskou univerzitní zkouškou  
a je uznávaná všemi univerzitami  
a vysokými školami na světě.

Novinka: Otevření Mezinárodní britské 
sekce od třídy 2nde ve školním roce 
2022/2023. Studenti této sekce 
budou mít v roce 2025 možnost složit 
Francouzskou mezinárodní maturitu 

Po čtyřech letech na druhém stupni základní 
školy nastupují žáci do závěrečného cyklu 
studia, kde se připravují na studium na 
vysoké škole.

Rozvíjet kritické 
myšlení

Prohlubovat  
znalosti

16 let
Závěrečný cyklus

Výběr specializace

Diplôme National du Baccalauréat
(Vysvědčení o maturitní zkoušce)

3. ročník (Terminale)

Ročník Terminale je posledním 
rokem gymnázia. Je zakončen 

závěrečnou maturitní zkouškou 
(Baccalauréat) a navazuje na něj 
vysokoškolské studium.

Nabízí společný základ šesti povinných 
vyučovacích předmětů.

Kromě nich si studenti vybírají 
dvě specializace (každou  po šesti 
hodinách), k nimž si mohou přidat další 
dva volitelné předměty.

V ročníku Terminale pokračuje průběžné 
hodnocení zohledněné ve výsledku 
maturitní zkoušky (Baccalauréat).

Specializace

Společný základ

Francouzština 4

Dějepis-zeměpis 3

Etická a občanská nauka 0,5

Cizí jazyky A a B 4,5

Přírodní vědy   2

Tělesná výchova a sport 2

Dějepis-zeměpis, geopolitika 
a politické vědy 4

Humanitní vědy, literatura  
a filozofie 4

Cizí jazyky, literatura a kultu-
ra, ANGLIČTINA 4

Matematika 4

Fyzika-chemie 4

Přírodní vědy 4

Společenské a ekonomické 
vědy 4

3 na výběr

Filmové a audiovizuální umění 3

Umění, dějiny umění 3

Latina 3

Cizí jazyk C 3

2. ročník (Première)
Druhý ročník (Première) je koncipován tak, 
že se studenti specializují, ale přitom jim 
osnovy zajišťují společnou povinnou výuku 
v šesti předmětech. 

Cílem je předat studentům 
všeobecné znalosti a současně jim 
umožnit vypracovat si vlastní plán 
vysokoškolského studia. 

Kromě společných povinných předmětů  
si studenti vybírají tři specializace 
(každou po čtyřech hodinách), k nimž  
si ještě mohou přidat volitelný předmět.

V tomto ročníku začíná průběžné 
hodnocení, které bude zohledněno ve 
výsledku maturitní zkoušky.

Specializace

Plánovat 
 budoucnost

1 na výběr

Francouzština 4

Dějepis-zeměpis, Občanská 
nauka

3,5

Cizí jazyk 1 a 2 6

Český jazyka a literatura 2

Matematika 4

Fyzika-chemie 3

Přírodní vědy 1,5

Tělesná výchova a sport 2

Projektové vyučování 2

Odborné předměty 2 x 1.5

Cizí jazyk 3 - ruština (volitelný) 3

Dějiny umění (volitelné) 2

Film a audiovizuální technika 
(volitelné) 2

Latina (volitelná) 2

Angličtina a britská literatura 
(Mezinárodní britská sekce) 4

Britský zeměpis a dějepis 
(Mezinárodní britská sekce) 2

Vyučované  
předměty

Dějepis-zeměpis, geopolitika  
a politické vědy

6

Humanitní vědy, literatura  
a filozofie

6

Cizí jazyky, literatura a kultura, 
ANGLIČTINA

6

Literatura, antické jazyky  
a kultura, LATINA

6

Matematika 6

Fyzika-chemie 6

Přírodní vědy 6

Společenské a ekonomické 
vědy

6

Filmové a audiovizuální umění 3

Umění, dějiny umění 3

Latina 3

Cizí jazyk C 3

Odborná matematika 3

Rozšířená matematika 3

Právo a problémy současného 
světa

3

1 na výběr

Společný základ
Filozofie 4

Dějepis-zeměpis 3

Etická a občanská nauka 0,5

Cizí jazyky A a B 4

Přírodní vědy 2

Tělesná výchova a sport 2

2 na výběr

povinný 
pro všechny 

studenty

povinný 
pro všechny 

studenty

40 % českých 
žáků

20 % dalších
národností
40 % 
francouzských 
žáků

17 let Terminale
(3. ročník)

Première
(2. ročník)

Seconde 
(1. ročník)15 let

100 % úspěšnost u maturitní zkoušky       
v roce 2021 
78,5 % studentů maturovalo  
s vyznamenáním

136 studentů

46 učitelů

40 národností

Od školního roku 2023/2024 
bude pro studenty Mezinárodní 
britské sekce otevřena 
příprava k francouzské 
mezinárodní maturitě.

týdenní 
hodinová

dotace

týdenní 
hodinová

dotace

týdenní 
hodinová

dotace

týdenní 
hodinová

dotace

Volitelné předměty

Volitelné předměty

týdenní 
hodinová

dotace



Gymnázium 
(15-17 let)

Lycée français de Prague
Drtinova 5, Praha 5 Smichov
(+420) 222 550 011 

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, víceúčelové 
sportovní hřiště, lezecká stěna) 

 • Specializované učebny 
(počítačová učebna, knihovna, 
rozhlasové studio atd.)

Vzdělání na vysoké úrovni 

 • Stoprocentní úspěšnost studentů 
u maturitní zkoušky v roce 2021.

Škola, která českým žákům 
umožňuje rozvíjet mateřský 
jazyk

 • Výuka českého jazyka a literatury.

 • Využití mateřského jazyka v rámci 
celkového vzdělávání.

Kvalifikovaní učitelé

 • Francouzští učitelé mají 
kvalifikaci pro všechny ročníky 
gymnázia.

 • Výuku cizích jazyků zajišťují 
učitelé různých národností.

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?

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

Pro zápis na gymnázium:
Sekretariát pro druhý stupeň
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 

Osobní schůzku s vedením školy  
si lze sjednat na: secretariat@lfp.cz

Maturita (Baccalauréat) je dokladem o získaných 
znalostech a schopnostech, uzavírá středoškolské 
studium a je první francouzskou universitní zkouš-
kou. Umožňuje další studium ve Francii i v České 
republice a je uznávána ve většině dalších zemí.  
 
První část této zkoušky se koná v červnu ve dru-
hém ročníku studia (Première). Studenti skládají 
písemnou a ústní zkoušku z francouzského jazyka.
Druhá část probíhá ve třetím ročníku (Terminale) 
ve dvou etapách:

 • na jaře: dvě závěrečné zkoušky ze specializací 

 • v červnu: písemná zkouška z filozofie a velká ústní 
zkouška ze specializací

K tomu se započítávají výsledky průběžného 
hodnocení ve druhém a třetím ročníku (Première  
a Terminale). Výsledky z průběžného hodnoce-
ní představují 40 % konečné známky z maturitní 
zkoušky (Baccalauréat).
Výsledky dosažené při závěrečných zkouškách 
představují 60 % konečné známky z maturitní 
zkoušky (Baccalauréat).

Vysvědčení 
o maturitní zkoušce 
(Diplôme du Baccalauréat)

Francouzské lyceum v Praze 
Drtinova 7, 150 00 Praha 5 

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


