Česko-francouzská sekce Gymnázia Pierra de Coubertina
z druhé strany…
-

26 let dvojjazyčného studia v řeči několika čísel:
745 je celkový počet žáků, kteří studovali nebo stále ještě studují na česko-francouzské
sekci táborského gymnázia
595 žáků školu již úspěšně absolvovalo
85 procent absolventů využilo během svých vysokoškolských studií možnosti odborné
stáže ve Francii, přičemž délka jejich zahraničního studijního pobytu byla od
několika měsíců až po několik let
30 rodilých mluvčích, francouzských profesorů a lektorů, se vystřídalo u kateder
v česko-francouzských třídách
85 je přibližný počet výměnných pobytů našich žáků s francouzskými základními a
středními školami
18 partnerů mezi těmito školami vystřídala francouzská sekce po dobu svého trvání
5 milionů korun je střídmým odhadem přibližná částka, kterou francouzská strana
investovala do nákupu učebnic a učebních pomůcek pro české žáky, včetně
předplatného francouzských novin a časopisů
26 sourozeneckých dvojic si mezi táborskými školami zvolilo právě bilingvní studium,
ve 3 případech se stejně rozhodli hned sourozenci tři. Příbuzenské dvojice či trojice
typu bratranec – sestřenice jsou jevem u nás zcela běžným…
8 je počet návštěv, při nichž jsme v Táboře měli čest přivítat velvyslance Francouzské
republiky v ČR
2 je počet dokladů o dosaženém vzdělání, které dostávají absolventi českofrancouzského studia: jedním je běžné maturitní vysvědčení, druhým pak certifikát
francouzského ministerstva školství

-

Gymnázium Pierra de Coubertina je držitelem prestižního ocenění LabelFranc Éducation
udělovaného francouzským ministerstvem zahraničních věcí. Toto vyznamenání dostávají
školy, které ve světě zajišťují kvalitní výuku v jazyce francouzském. V současné době se
podobným oceněním vedle ČR může pochlubit pouze 20 dalších zemí.

-

Žáci dvojjazyčného studia se učí nejenom předmětům ve dvou jazycích, ale seznamují se
také s odlišnými pracovními metodami, které v kombinaci s českými postupy představují
unikátní příležitost dosáhnout moderního, perspektivního vzdělání. Francouzské pojetí
výuky vede žáky k větší samostatnosti, ke schopnosti rozhodnout se, vyjádřit a obhájit své
stanovisko. Francouzština je vhodným jazykovým doplňkem angličtiny pro získání
zajímavé a dobře placené práce, což v plné míře potvrzují naši absolventi.

-

Modelem francouzského pojetí výuky se inspirovali i tvůrci reforem českého základního a
středního školství.

Gymnázium Pierra de Coubertina
Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Obor vzdělání 79-43-K/61
Dvojjazyčné gymnázium
Šestileté česko-francouzské studium po 7. třídě ZŠ
www. gymta.cz
e-mail: skola@gymta.cz

Zkrátka – přijďte a sami uvidíte…

tel.: 381 252 142

Charakteristika studia
Dvojjazyčné česko-francouzské studium je určeno pro uchazeče, kteří v daném školním roce
úspěšně ukončí 7. ročník ZŠ, popř. 2. ročník osmiletého gymnázia a u nichž jsou dobré studijní
předpoklady jak pro střední, tak později i pro vysokou školu. Toto studium má svá četná
specifika: jeho metody a cíle v sobě slučují české a francouzské pojetí výchovně vzdělávacího
procesu, při výuce pod vedením francouzských i českých učitelů je využíváno nejnovějších
poznatků a nestandardních postupů, součástí osnov jsou i týdenní studijní pobyty ve Francii.
Jazykové vzdělání není cílem, ale prostředkem výuky.
První dva roky sledují vedle dokončení povinné školní docházky i cíle jazykové, tj. velmi dobré
zvládnutí francouzského jazyka, tak aby od 3. ročníku v něm mohla být vedena část výuky
v pěti vybraných předmětech (matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis). Druhý cizí jazyk,
angličtinu, žáci studují od 1. ročníku. V posledních dvou letech studia se nabízí možnost
určitého profilování díky široké nabídce volitelných předmětů. Velká pozornost je rovněž
věnována informačním technologiím; ve všech učebnách je možnost připojení ke školní
počítačové síti i Internetu a celá škola je pokryta Wi-Fi signálem.
Šestileté studium, ukončené českou a francouzskou maturitou, poskytuje standardní
gymnaziální vzdělání, obohacené navíc o tradiční prvky francouzského školství a perfektní
znalost jazyka, v němž žáci dosahují podle Společného evropského referenčního rámce pro
jazyky úrovně C1, což je stvrzeno získáním francouzského certifikátu. Absolventům se tak
otevírají možnosti studia na českých a francouzských vysokých školách.
Studenti ze vzdálenějších míst mohou být ubytováni na internátě.
Přihlášky ke studiu
Přihlášky ke studiu podávají rodiče řediteli gymnázia do 1. března 2018. Pro přijetí není
v žádném případě znalost francouzštiny podmínkou, předpokládá se znalost angličtiny
na úrovni 7. třídy ZŠ. Ředitelství gymnázia nepožaduje na přihlášce potvrzené vyjádření
lékaře o zdravotní způsobilosti.
Přijímací řízení
V rámci přijímacího řízení vykonají všichni přihlášení uchazeči jednotnou zkoušku, která se
skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a z písemného testu
ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Zadání všech testů připraví Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání. Přijímací zkoušky 1. kola proběhnou v 1. termínu v pátek
13. dubna 2018, ve 2. termínu v úterý 17. dubna 2018. Na základě výsledků těchto zkoušek
a prospěchu 6. a 7. třídy ZŠ bude sestaveno pořadí uchazečů. Přesné podmínky přijetí budou
stanoveny v kritériích přijímacího řízení. Pro zájemce budou organizovány přípravné kurzy
z českého jazyka a matematiky, podrobnosti najdete na www.gymta.cz.

vybavení. Při návštěvě školy budete moci také nahlédnout do gymnaziálního života a seznámit
se s jeho neformálními aktivitami. Odpoledne v 15,30 hod. se uskuteční beseda, na níž budou
vedením gymnázia podány souhrnné informace a zodpovězeny případné dotazy. V případě, že
se Dne otevřených dveří nebudete moci zúčastnit, můžete tyto informace získat osobně nebo
telefonicky na uvedené adrese, případně na Internetu, kde je zřízen aktualizovaný informační
servis. Nabízíme rovněž příležitost domluvit si individuální návštěvu s možností zúčastnit se
některých vyučovacích hodin, popř. se setkat se současnými studenty různých ročníků.
Francouzská sekce pořádá každoročně řadu mimoškolních akcí, během nichž se můžete s tímto
oborem vzdělání seznámit rovněž neformální cestou. I o nich se dočtete na webových stránkách
školy.
Učební plán
ročník
předmět
Český jazyk a literatura
Francouzský jazyk
Francouzský jazyk a literatura
Další cizí jazyk – anglický
Občan. a spol.-vědní základ
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika
Estetická výchova
(Hudební / Výtvarná výchova)
Tělesná výchova
Volitelný předmět (1)
Volitelné předměty (3)
Celkem

Týdenní počet hodin v jednotlivých předmětech
1.
2.
3.
4
5.
6.
celkem
3
4
3
3
3
2
18
10
10
20
4
4
4
12
2
2
3
3
3
3
16
1
1
1
1
1
1
6
2
2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2
2
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4
3
4
4
4
4
23
2
2
3
3
3
2
15
2
2
3
3
3
2
15
2
2
2,5
2,5
2
2
13
2
2
4
1+1
1+1
2
2
8
2
34

2
34

2
33,5

2
33,5

2
2
31

2
2
6
30

12
4
6
196

Poznámky:

Pro školní rok 2018/2019 bude do dvojjazyčného gymnázia
přijato zhruba 30 žáků (1 třída).
Den otevřených dveří
Ředitelství Gymnázia Pierra de Coubertina zve všechny zájemce o studium i jejich rodiče na
Den otevřených dveří, který se koná ve středu 10. ledna 2018 od 9,00 hod. v budově školy.
V dopoledních hodinách můžete zavítat do jednotlivých vyučovacích hodin, pracovníci školy
vám průběžně podají potřebné informace o přijímacích zkouškách, o učebním plánu i o způsobu
studia a jeho specifikách, nabízí se rovněž možnost prohlídky budovy a jejího materiálního

1) Předměty dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie se vyučují od 3. ročníku
v jazyce francouzském.
2) V rámci estetické výchovy má každý žák v 1. a 2. ročníku hudební i výtvarnou výchovu
(po jedné hodině), od 3. ročníku žák volí hudební nebo výtvarnou výchovu.
3) Při výuce jazyků (Fr, A) se třída může dělit na skupiny, rovněž tak při výuce informatiky
a tělesné výchovy.
4) Výuku francouzského jazyka lze ve 3., 4. a 5. ročníku posílit o 1 hodinu týdně formou
nepovinného předmětu.
Škola je podporována skupinou ČEZ

