www.facebook.com/GPdC.Tabor
www.instagram.com/gymcoubertina/

www.gymta.cz

• DIVADELNÍ KLUB
• AKCE FRANCOUZSKÉHO INSTITUTU V PRAZE
I FRANCOUZSKÉ ALIANCE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
• PŘEDNÁŠKY, DEBATY, DISKUSE,
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, EXKURZE
• LYŽAŘSKÝ, EKOLOGICKÝ I SPORTOVNÍ KURZ
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• PĚVECKÝ SBOR
Le Zbor de Gimpl
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Tel.: 381 252 142, 381 256 206
FAX: 381 252 920
E-mail: skola@gymta.cz

• VÝMĚNNÉ POBYTY A PROJEKTY
v Nancy, Saint Brieuc, Niortu či Le-Puy-en-Velay

3

Gymnázium Pierra de Coubertina
Náměstí Františka Křižíka 860, 390 01 Tábor
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• POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ALSASKA
tradičně pro 1. A

Francouzský jazyk
Francouzský jazyk
a literatura
Další cizí jazyk – anglický
Občanský
a společenskovědní základ
Dějepis

• DEN FRANKOFONIE
hudba, zpěv, tanec, divadlo, soutěže
a to vše jako oslava francouzsky mluvících zemí

Český jazyk a literatura

• MASOPUSTNÍ ÚTERÝ MARDI GRAS
palačinky, masky, průvod městem

2.

• ADAPTAČNÍ KURZ V 1. ROČNÍKU

1.

CO MŮŽETE
NA ČESKO-FRANCOUZSKÉ SEKCI ZAŽÍT?

Týdenní počet hodin v jednotlivých předmětech

Nezoufejte, veškeré informace najdete na našich internetových stránkách www.gymta.cz a dotazy vám rádi zodpovíme i telefonicky. Školní dění můžete sledovat také na facebookovém a instagramovém profilu školy. Raději se o všem
přesvědčíte na vlastní oči? Nabízíme vám rovněž příležitost
domluvit si individuální návštěvu s možností zúčastnit se
některých vyučovacích hodin, popř. se setkat se současnými
studenty a vyučujícími.

PŘEDMĚT A ROČNÍK

Škola je podporována skupinou ČEZ

NEMŮŽETE SE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZÚČASTNIT?

Poznámky k učebnímu plánu:
Předměty dějepis, zeměpis, matematika, fyzika a chemie se vyučují
od 3. ročníku ve francouzštině. 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. Při výuce
jazyků (Fr, A) se třída může dělit na skupiny, rovněž tak při výuce
českého jazyka (1 hodina), matematiky (1 hodina), informatiky, tělesné výchovy a praktik z fyziky, chemie a biologie.
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ŠESTILETÉ BILINGVNÍ STUDIUM

ČESKO-FRANCOUZSKÁ SEKCE
GYMNÁZIA PIERRA DE COUBERTINA
OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 79-43-K/61
ŠESTILETÉ STUDIUM PO 7. TŘÍDĚ ZŠ
Uvažujete-li o studiu na česko-francouzské sekci Gymnázia
Pierra de Coubertina, hlásíte se na studijní program s 29 letou
tradicí. A to není jediné ohromující číslo: francouzská sekce
má již 642 úspěšných absolventů (85 % z nich během svých
vysokoškolských studií vyjelo na odborné stáže ve Francii),
800 žáků francouzskou sekci studovalo nebo ještě studuje.
Na konci studia získají 2 doklady o dosaženém vzdělání – obvyklé maturitní vysvědčení a certifikát francouzského ministerstva školství. Za katedrou vyučovalo 32 rodilých mluvčích
a naši žáci vyjeli na 92 výměnných pobytů s 18 partnerskými
základními a středními školami ve Francii. Francouzská strana doposud investovala do nákupu učebních pomůcek pro
naše žáky více než 5 miliónů korun. Že má studium bilingvní
sekce cenu, dokládá i to, že u nás s oblibou studují sourozenci, mezi našimi studenty tak najdete 29 sourozeneckých
dvojic, ve dvou případech i 3 sourozence a celou řadu bratranců a sestřenic. Celkem 9 krát jsme měli tu čest přivítat
na návštěvě v Táboře velvyslance Francouzské republiky
v ČR.
GPdC – je také držitelem prestižního ocenění Label Franc
Éducation za poskytování kvalitní výuky ve francouzském
jazyce

V ČEM JE ČESKO-FRANCOUZSKÉ
STUDIUM JEDINEČNÉ?

• záruka kvalitní a intenzivní výuky francouzského jazyka
• výuka dějepisu, zeměpisu, matematiky,
fyziky a chemie ve francouzštině od 3. ročníku
• efektivní skloubení českých
a francouzských výukových metod

K ČEMU JSOU DOBRÉ
FRANCOUZSKÉ VÝUKOVÉ METODY?
• vedou k větší samostatnosti
• podporují myšlení a argumentaci
• nutí studenty rozhodovat se
• posilují vytváření si vlastního názoru
a jeho vyjadřování

PROČ ZROVNA FRANCOUZŠTINA?

• jazyk diplomacie a mezinárodních vztahů
• jazyk umění a filozofie
• úřední jazyk EU
• jediný jazyk, kterým se mluví
na všech pěti kontinentech
• v kombinaci s angličtinou zvyšuje předpoklady
pro získání zajímavé a dobře placené práce

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 výměnné pobyty ve Francii. Jazykové vzdělání tedy
není samotným 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,

studují žáci od 1. ročníku. V posledních dvou letech studia
se nabízí možnost určitého profilování díky široké nabídce
volitelných předmětů. Naši studenti také bývají úspěšní ve
výběrovém řízení Francouzského institutu – Rok ve Francii
a možnosti ročních studijních pobytů na francouzských
středních školách hojně využívají (obvykle ve 4. nebo v 5.
ročníku). Velká pozornost je rovněž věnována informačním
technologiím; ve všech učebnách se lze připojit ke školní
počítačové síti i Internetu a celá škola je pokryta Wi-Fi signálem. Postaráno je i o studenty dojíždějící ze vzdálenějších
míst, mohou být ubytováni na internátě.

Pro školní rok 2021/2022 bude do dvojjazyčného gymnázia
přijato 30 žáků (1 třída).

Šestileté studium, ukončené maturitou v českém i francouzském jazyce, 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.

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:
pořadí uchazečů sestaveno
na základě výsledků přijímací zkoušky
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
zveřejní ředitel školy do 31. ledna 2021

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

do 1. března 2021

JAK PODAT PŘIHLÁŠKU:
• poštou (rozhoduje datum podání na poště,
nejpozději však 1. března 2021),
• osobně na sekretariátu školy
(nejpozději v pondělí 1. března 2021)
POŽADAVKY:
• úspěšně složit přijímací zkoušky: ANO
• znalost francouzštiny: NE
• znalost angličtiny: ANO (na úrovni 7. třídy ZŠ)
• potvrzené vyjádření lékaře na přihlášce ke studiu: NE

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ

OBSAH ZKOUŠKY:
český jazyk a literatura a matematika a její aplikace
FORMA ZKOUŠKY:
písemné testy

1. termín: 14. dubna 2021
2. termín: 15. dubna 2021

Připravte se na přijímací zkoušky u nás – přihlaste se
na přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky!
Sledujte informace na www.gymta.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 13. ledna 2021 od 9:00

(závisí na epidemiologické situaci)
9:00 – 14:00
možnost navštívit vyučování, celodenní informační servis
o přijímacích zkouškách, učebním plánu i o studiu a jeho
specifikách; možnost prohlédnout si školu a její vybavení,
příležitost seznámit se s gymnaziálním děním v hodinách
i o přestávkách, zhlédnout hudební i divadelní představení
15:30
setkání vedení školy se zájemci o studium, prostor pro dotazy, beseda

