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Hromada stereotypů… 



Ale také rychlost …

TGV

Jeden z nejrychlejších vlaků na světě



Oblaka … 

Airbus

Největší výrobce civilních dopravních letadel 



Vesmír …

Ariane

Světová jednička mezi kosmickými raketami



Podpora start-upů a mladých talentů … 

Sdružení mladých podnikatelů ve Francii a v zahraničí



Francouzština se ovšem nerovná jen Francie !

300 milionů frankofonních osob

Vyučovaná ve školách 
téměř všech zemí světa 

Zastoupení na všech kontinentech 



ROZVÍJET SE

Možnost pro vaše dítě …



Intelektuálně



Umělecky

Tanec 

Film 

Literatura

Hudba



… a samozřejmě 
jazykově

Zhruba polovina
anglických slov se vyvinula z … 

francouzštiny !



STUDOVAT V ZAHRANIČÍ

Možnost pro Vaše dítě …



Studium ve Francii již od střední školy

Rok ve Francii

Program individuální mobility 
na 1 školní rok ve Francii

České sekce 
v Dijonu a v Nîmes

Tři roky studia ve Francii 
zakončené francouzskou 

maturitou



Kvalitní francouzské vzdělání pro cizince

4. země v počtu přijatých zahraničních studentů

40 % doktorandů ve Francii tvoří cizinci 

1. neanglofonní země v počtu přijatých zahraničních studentů



Kvalitní francouzské vzdělání pro cizince



PRACOVAT

Možnost pro Vaše dítě …



Francouzští investoři v České republice



Francouzština poroste s Vaším dítětem…

6 let 

11 let

15 let

18 let 

…

Hodina 

pohádek

Mediatéka 

Kino pro školy 

DELF Prim

Francouzština s Bílou 

paní

3 roky 

DELF junior / scolaire

Soutěže a konkurzy

Spolupráce s fr. 

školami 

Zahraniční mobilita: 

České sekce /1 rok ve Francii 

DELF 

Bilingvní a evropské sekce 

Konkurzy a soutěže 

Campus France

Dvojité diplomy 

DALF



Přítomnost Francouzského institutu v Praze

Jazykové 
certifikáty

Soutěže, 
konkurzy 

Mobilita Kino 35

Mediatéka

IFP

Ateliéry pro 

učitele 

a žáky



Přítomnost Francouzských aliancí v ČR

IFP



FRANCOUZŠTINA, JAZYK NA CELÝ ŽIVOT …

Pro Vaše dítě …



Francouzština je oficiální jazyk …

lásky !, OSN, EU, NATO, UNESCO, 
Olympijských her, Červeného kříže, 

gastronomie, diplomacie, módy, turismu, 
cyklistiky, umění, Audrey Tautou, sýru, …



VAŠE DÍTĚ?

Tak proč ne právě 



Merci !
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