
jazyky pre úvahy a komunikáciu, 
metódy a nástroje pre učenie,
občianska náuka,
prírodné a technické ekosystémy,
znázornenie sveta a ľudskej aktivity.

rozumieť a vyjadrovať sa pomocou francúzskeho jazyka (písomne a ústne), 
rozumieť a vyjadrovať sa pomocou cudzích jazykov,
rozumieť a vyjadrovať sa pomocou matematiky, vedy a informatiky,
rozumieť a vyjadrovať sa pomocou umenia a reči tela.

získaných vedomostí a zručností od 1. ročníka ZŠ,
výsledkov písomnej skúšky (francúzsky jazyk, matematika, veda, dejepis, zemepis, etická výchova) a
ústnej skúšky na konci 4. cyklu.

Vyučovanie pozostáva zo spoločných predmetov a zo špecializácií, ktoré si vyberajú priamo žiaci v súlade
s ich záľubami, školskými výsledkami a projektom ďalšieho študijného zamerania.
Výsledky žiakov počas gymnázia a počas maturitnej skúšky (písomnej a ústnej) im umožňujú získať
diplom Baccalauréat, ktorý je prvým stupňom vyššieho vzdelania vo Francúzsku. 

Celá školská dochádzka žiakov je organizovaná v cykloch

Tieto cykly zabezpečujú správnu nadväznosť učiva žiakov od materskej školy po gymnázium a
zohľadňujú tempo každého žiaka v súlade s učebnými osnovami francúzskeho ministerstva školstva.

Materská škola zodpovedá cyklu 1 (prvotné vzdelanie).

Cykly 2, 3 a 4 zodpovedajúce základnej škole sa zameriavajú na postupné získavanie vedomostí a zručností. 

Vedomosti a zručnosti, ktoré získavajú žiaci od 6 do 16 rokov sú formálne ustanovené a rozdelené do 5
kategórií :

Vedomosti a zručnosti v každej z týchto kategórií sú hodnotené skrz všetky školské predmety. 

Kategória “jazyky” pozostáva z štyroch cieľov, ktoré sú všetky hodnotené zvlášť :

Skúška DNB 
Po úspešnom absolvovaní 4 rokov školskej dochádzky v collège (2. stupeň ZŠ), získavajú žiaci diplom DNB na
základe :

Gymnázium pripravuje žiakov počas 3 rokov na skúšku Baccalauréat a na ich ďalšie študijné smerovanie
Žiaci EFIB, žiaci z iného francúzskeho školského zariadenia v zahraničí alebo žiaci z Francúzska sú prijatí na
gymnázium bez prijímacích skúšok ale na základe hodnotenia triednej rady.
Žiaci z iných školských zariadení musia absolvovať prijímacie skúšky. 
Počas záverečného cyklu (posledné 2 ročníky gymnázia) :

VZDELÁVANIE V CYKLOCHVZDELÁVANIE V CYKLOCH  
OD MATERSKEJ ŠKOLY PO GYMNÁZIUMOD MATERSKEJ ŠKOLY PO GYMNÁZIUM

https://www.education.gouv.fr/le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture-12512

