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Školství ve Francii

• Povinná školní docházka ve Francii je od 6 do 16 let. Do primárního cyklu vzdělávání se 
zahrnuje již předškolní vzdělávání v mateřských školách (3 – 6 let) a dále tzv. écoles
élémentaires, které navštěvují žáci od 6 do 10 let (v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu 
odpovídá 1. stupeň na základní škole).Nižší sekundární vzdělávání se realizuje na tzv. collège
(v české vzdělávací soustavě tomuto cyklu odpovídá 2. stupeň ZŠ). Tyto školy navštěvují žáci 
ve věku 10 – 15 let. Ve Francii systém víceletých gymnázií neexistuje. Vyšší sekundární 
vzdělávání se realizuje na lyceích (fr. lycée). Tyto školy navštěvují studenti ve věku 15 – 18 let. 
Všeobecně i odborně vzdělávací obory jsou ukončeny francouzskou státní maturitní zkouškou.

• Podle zvoleného oboru studia se rozlišují tři typy lyceí:

• lycée général = gymnázium (úplné střední všeobecné vzdělání)

• lycée technologique = střední odborná škola (úplné střední odborné vzdělání s maturitou)

• lycée professionnel = střední odborné učiliště (úplné střední odborné vzdělání s vyučením i 
maturitou)

• Po ukončení střední školy mohou studenti pokračovat na vyšších odborných školách nebo na 
vysokých školách.



Ecole Elémentaire Julie Daubié

▪ Škola multilingvální, běžná základní škola  (odpovídá našemu 
prvnímu stupni)

• 17 tříd, 287 studentů. Věk dětí 6 - 11 let. Ve škole je 17 
pedagogů, 2 asistenti, 1 psycholog/speciální pedagog. 

• Do školy chodí děti ze sociálně slabších rodin především 
arabského původu ( severní Afrika, Tunis, Alžír, Maroko). Ve 
většině rodin pracuje jen jeden rodič. V hodně rodinách, jsou 
nezaměstnaní oba rodiče. Rodiče doma s dětmi nemluví 
francouzsky.

• Škola je vzhledem k poloze ve zvláštní kategorii + tzn. má 
stanovený maximální počet žáků pro třídu: 1. a 2. třída max.12 
žáků. Ostatní třídy max. 24 žáků.

▪ Do školy v letošním roce přišlo nově 27 dětí bez znalosti 
francouzského jazyka. 



Život v Julie Daubié

▪ Dopolední část vyučování  začíná v 8:30 a končí 
ve 12:00 hodin. Během pauzy na oběd, která trvá 
2 hodiny, žáci odcházejí domů nebo mají oběd 
ve školní jídelně (oběd se zde nevaří, jen 
distribuuje). V dopoledním bloku je 30 minutová 
přestávka, kdy si děti hrají venku. Výuku si 
učitelé řídí podle svých potřeb. Většinu výuky 
věnují francouzštině a matematice. Ostatní 
předměty jen okrajově. Aj na velmi slabé úrovni.

▪ Pokud děti zůstávají ve škole na oběd, tak se o 
ně do začátku vyučování starají tzv. animátoři, 
kteří nejsou zaměstnanci školy, ale města.  

▪ Odpolední část vyučování začíná ve 14:00 hodin 
a trvá do 16:30. Vyučování je opět přerušeno 30 
minutovou pauzou.  

▪ Pracovní týden je zde čtyřdenní. Středa je volný 
den a děti nechodí do školy.



Zaměřeno na žáky s OMJ

▪ Pokud přijde na začátku nebo v průběhu školního roku 
žák, který neovládá francouzský jazyk, je zařazen do 
běžné třídy, ale v průběhu týdne dochází na speciální 
hodiny francouzštiny podle stanoveného plánu.

▪ V případě potřeby je tvořen individuální plán, který 
upravuje výstupy a hodnocení žáka.

▪ Vzhledem k prostředí ve kterém se škola nachází, je zde 
kladen velký důraz na názorně-demonstrační metody 
výuky. 



Zaměřeno na žáky s OMJ

▪ Vzhledem k  obtížnosti francouzského 
jazyka mají žáci stanovený plán slov, se 
kterými daný týden pracují. Pokud slovu 
nerozumí, ověřují význam ve výkladovém 
slovníku. Slova používají ve větách, v 
kratších  cvičeních. Na konci týdne píší 
diktát, kdy je počet vět krácen podle 
možností dítěte. 



Zaměřeno na žáky s OMJ

▪ Učitel diktát vyhodnotí podle počtu 
správně napsaných slov. Hodnocení je 
zaměřeno především na pokrok, 
kterého děti dosáhly.  Děti píší jen 
malé množství sumativních testů. 



Přínosy pedagogické stáže ve Francii

▪ Škola, ve které jsme se účastnila stáže,  je ve velmi specifickém prostředí, 
velmi odlišném od toho, jaké je ve spádové oblasti ZŠ CAMPANUS.  Přesto 
je systém péče o žáky s OMJ  velmi podobný tomu, jaký máme na naší 
škole. Zařazení do běžné třídy, individuální vzdělávací plán. Nadstavbové 
hodiny jazyka. 

▪ Co se mi velmi líbilo, je hodnocení žáků vzhledem k pokroku, kterého 
dosáhli – formativní hodnocení.  U nás máme tendenci upřednostňovat 
sumativní hodnocení a to je při hodnocení žáků s OMJ velmi obtížné. 


