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Systém školství ve Francii

➢ Velký rozdíl je ve vedení školy, školu řídí úředníci a ředitel je vnímán spíše jako hlavní učitel.

➢ Žáci vstupují do francouzského vzdělávacího systému již ve věku 3 let, ve věku 6 let nastupují do 

základních škol.

➢ První stupeň (école élémentaire) a druhý stupeň (collège) jsou obvykle dvě různé nezávislé školy.

➢ College trvá 4 roky a je určená žákům ve věku 11 až 15 let.

➢ Třídy jsou obvykle početnější než u nás (asi 30 žáků, někdy více).

➢ Učitelé nemají ve třídách běžně asistenty.

➢ Žáci ani učitelé nesmí nosit žádné náboženské symboly.

➢ Nově příchozí žáci mají nárok na výuku francouzštiny ve speciální třídě po dobu jednoho roku až dvou let.



Collège Gérard Philippe

Tato škola je ekvivalent 2. stupně základní školy. 

Jedná se o městskou školu s velkým zastoupením 

žáků s OMJ. 

College se nachází v okrajové části Montpellier. 

Na škole pracuje 35 učitelů a studuje zde 400 –

420 žáků. 

Jedná se o menší pavilonový komplex více budov, 

kde žáci tráví přestávky a volný čas na venkovním 

hřišti. 



Práce s žáky s OMJ

➢ Systém vzdělávání žáků s OMJ se dělí na dva moduly. 

➢ Modul 1 je 6týdenní kurz intenzivní francouzštiny a 

poté jsou žáci zařazeni do běžných tříd, kde ale 

pokračuje modul 2.

➢ Modul 2 je individuální výuka Fr až 12 hodin týdně.

➢ Žáky s OMJ se na škole snaží co nejrychleji zařadit do 

běžných tříd, protože preferují socializaci a 

předpokládají, že se jazyk naučí také od svých

spolužáků.

➢ Eviduje se zde vysoký počet žáků s OMJ, nejčastěji

uváděné země původu žáků byly Afrika, Maroko, 

Španělsko, Ukrajina aj. 



Přínos a reflexe stáže

o Práce s fólií a stíracími tabulkami

o Tvorba portfolia, do kterého žáci

vlepují pracovní listy i píší

o Vytvoření speciálních modulů pro 

žáky s OMJ

o Veškeré přestávky žáci tráví na 

školním dvoře



Děkuji za 
pozornost. 

Také děkuji za 
možnost poznat
systém školství v 

jiné zemi.
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