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Proč si vybrat ke studiu francouzštinu?

● Francouzština je světový jazyk, jímž se domluvíte v mnoha zemích různých světadílů (že je to řeč libozvučná, asi víte 
:-) ).

● Francouzština není „těžká“, při studiu navíc krásně využijete předchozích dovedností z angličtiny (na souvislosti mezi 
oběma jazyky poukazujeme systematicky). Mnoho původně francouzských výrazů používáte denně i ve svém 
mateřském jazyce. 

● Studium francouzštiny může být do určité míry náhradou studia latiny, což je praktické zejména pro určité profese 
(práva, medicína, umělecké směry, …). Francouzština je rovněž skvělou základnou pro studium ostatních románských 
jazyků. 

● Ve výuce i během návštěv Francie se seznámíte s úžasným bohatstvím francouzské kultury a pestrostí frankofonie na 
celém světě, což vám v budoucnu může pomoct k získání vysněné práce.

● V rámci výuky se připravíte na složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky DELF.



Francouzsky se mluví po celém světě:



Možnosti studia ve Francii:

PROGRAM ROK VE FRANCII

● úzce spolupracujeme s Alliance Francaise de Plzeň, která s pomocí 
Plzeňského kraje zajišťuje studium na střední škole v regionu 
Franche-Comté

● Rádi byste studovali ve Francii celé tři roky? I to Vám francouzština 
umožní díky Českým sekcím ve Francii.

https://www.alliancefrancaise.cz/plzen/
https://www.alliancefrancaise.cz/plzen/Studium-na-stredni-skole-Rok-ve-Franche-Comte?lang=fr
https://www.alliancefrancaise.cz/plzen/Studium-na-stredni-skole-Rok-ve-Franche-Comte?lang=fr
https://dijon-nimes.eu/


Francouzština a GLP?



Práce po celém světě:
● francouzština je 3. obchodním jazykem po angličtině a čínštině
● francouzština je oficiální jazykem:





Začněte s francouzštinou už dnes!

● Vyzkoušejte některou z aplikací!
● Pusťte si francouzskou hudbu!
● Máte rádi francouzské filmy?
● Nebo raději seriál?
● Přečtěte si knížku! Nevíte, kde si ji půjčit?
● Preferujete něco kratšího?
● Francouzská kuchyně je Vám bližší?
● Chcete všechno poznat osobně? K tomu se Vám bude hodit pár frází …
● Zažijte Francii v Plzni a dejte si něco dobrého! 

https://muni.maps.arcgis.com/apps/instant/nearby/index.html?appid=a2d29a3c33c345bcb91dfe86198cd257&fbclid=IwAR3dJ1s5NdV5NXS8qWVDGFL68nLfcCzp_5z2DRNrRWVaevri3R8qescYbZQ
https://cs.mondly.com/francouzstina-slovicka
https://www.youtube.com/watch?v=0TFNGRYMz1U
https://www.csfd.cz/film/306731-nedotknutelni/prehled/
https://www.csfd.cz/film/929143-lupin/prehled/
https://www.databazeknih.cz/knihy/chram-matky-bozi-v-parizi-1093
https://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Culturetheque-223-?id_article=1270
https://www.asterix.com/
https://kitchenette.cz/clanek/13-quiche
https://www.gigaplaces.com/gigalist-nejkrasnejsi-mista-francie/
http://slovniky.centrum.cz/slovniky/francouzsky/
https://www.alliancefrancaise.cz/plzen/-Kulturni-aktivity-
https://cs-cz.facebook.com/pages/category/Bakery/Francouzsk%C3%A1-Pek%C3%A1rna-U-Gaela-235941023141006/
https://www.lefrenchie.cz/


Příspěvky studentů:
„Francouzština mi mimo jiné pomáhá při seznamování na VŠ a díky diplomu DELF a olympiádě jsem byla přijata na medicínu bez 
přijímacích zkoušek, výborný průměr má většina, ale mezinárodní diplom z francouzštiny ne.” Domča S.

„Francouzština je pro mě moc příjemná na poslech a ráda si objednávám francouzsky ve francouzské kavárně.” Anička H.

„Francii navštěvuji každý rok už od dětství a získala si mě natolik, že jí beru jako svůj druhý domov, do kterého se vždy ráda vracím.” 
Anička M.

„Francouzština je krásný jazyk, který moc hezky zní. Má bohatou historii a stojí za to se o ní dozvědět víc.” Míša N.

„Francouzštinu si zamiluje každý, a proto jsem moc ráda, že se jí u nás ve škole mohu věnovat. “ Eva M.

„Francouzština mě oslovila hlavně tím, jak krásná je na poslech. Myslím si, že se vyplatí se jí učit.” Debora H.

„Francouzštinu jsem si zvolila jako dvouletý seminář. Ačkoliv je těžká, spoustu jsem se toho naučila. Je to hezký jazyk.” Tereza M.


