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ČO JE BACCALAURÉAT ?

Baccalauréat (francúzska maturita) je diplom, ktorý vydáva francúzske ministerstvo školstva. Je dokladom o úspešnom ukončení 
stredoškolského vzdelania a otvára dvere k vyššiemu vzdelaniu.
Táto komlexná celoštátna skúška zahŕňa všetky študované predmety. Z niektorých predmetov sa maturuje už na konci 2. ročníka (trieda 
première), napr. z francúzskeho jazyka a prírodovedných predmetov (biológia, fyzika, chémia).
Každý rok sa všeobecnej maturity zúčastňuje viac ako 300 000 žiakov, 16 000 z nich na francúzskych lýceách v zahraničí

Jedinečná svetová sieť škôl AEFE

Úspešnosť vo všeobecnej maturitnej skúške ( jún 2017)          

     vo Francúzsku             v sieti AEFE
 91 %     96,7%
  z toho 7 %     s hodnotením výborný  24,2%
 15%      s hodnotením chválitebný 24,2%

DVOJJAZYČNÉ ŠTÚDIUM: 
francúzsky baccalauréat  i slovenská maturita

DVOJITÁ AKREDITÁCIA: 
francúzskym i slovenským ministerstvom školstva

NAŠE PREDNOSTI

1. ročník: 
trieda 

« seconde »
2. a 3. ročník

triedy « première » 
a « terminale »

4. ročník:
Individualizované 

štúdium

Všeobecné zameranie  
V prvom ročníku študent 
získa všeobecný prehľad 
a nové predmety mu 
pomôžu otestovať svoje 
záujmy a  schopnosti.

Ekonomický smer
Zameraný na ekonomické, 
spoločenské a politické vedy 
(matematika a cudzie jazyky tu 
majú dôležité miesto).  

Na VŠ môžu pokračovať v 
nasledujúcich smeroch: 
všetky odbory v oblasti ekonómie,
finančníctva, práva, politických 
vied, medzinárodného obchodu, 
atď.

BACCALAUREAT

MATURITA

Literárny smer
Zameraný na literatúru, 
humanitné vedy, 
filozofiu, jazyky a umenie.

Ďalšie štúdium na VŠ 
v oblastiach:  
literatúra, vydavateľská 
činnosť, žurnalistika, jazyky, 
právo, humanitné vedy, 
umenie atď.

Cursus individuel
Príprava na slovenskú 
maturitu a prestížne 
univerzity.
Štúdium prebieha 
v slovenčine.

137 krajín 492 škôl 350 000 žiakov



Na francúzskych lýceách získava každý žiak vo všetkých základných predmetoch kvalitné vzdelanie, ktoré rozvíja jeho 
záujem o nadobúdanie poznatkov a kritické myslenie. 
V priebehu prvého ročníka (trieda seconde) sa v spolupráci s výchovným poradcom a na základe svojich preferencií žiak 
rozhoduje o ďalšom smerovaní svojho štúdia. V našej škole je to ekonomický alebo literárny smer.

NÁROČNÉ A KOMPLEXNÉ ŠTÚDIUM

4. ROČNÍK : 

AKÉ VÝHODY PRE MOJE DIEŤA PRINÁŠA VZDELÁVANIE « à la française » ?

Náročné intelektuálne 
štúdium, individuálny 
prístup k žiakom

Kvalitné vzdelanie 
vo francúzštine, 
akceptované 
najprestížnejšími 
svetovými 
univerzitami

Medzinárodný 
pedagogický zbor 

Vo 4. ročníku sa žiaci pripravujú na maturitu v slovenskom jazyku a zároveň na prijímacie pohovory na 
vysokú školu, ktorú si vybrali. Štúdium v tomto ročníku prebieha v slovenčine. 
Žiaci maturujú zo slovenského jazyka a literatúry a z jedného alebo dvoch voliteľných predmetov. 

Medzinárodné osnovy, 
väčšina učiteľov je držiteľmi 
diplomov, ktoré udeľuje 
francúzske ministerstvo 
školstva

Seconde   Première   Terminale 
(1. ročník) (2. ročník) (3. ročník)

Francúzsky jazyk 4 4
Francúzska 
literatúra 

2 2

Anglická literatúra 1,5 1,5
Slovenský jazyk 4 4 4
Anglický jazyk 3 5 5
Nemecký/ 
Španielsky jazyk

2,5 2,5 2,5

Filozofia 8
Dejepis/ Geografia/ 
Občianska výchova

3,5 4,5 4,5

Prírodné vedy 4,5 1,5
Matematika 4
Praktické cvičenia 1
Telesná a športová 2 2 2
Ekonómia 3

Literárny smer

Týždenný počet vyučovacích hodín (60 minút)

PREDMETY Seconde   Première   Terminale    
(1. ročník) (2. ročník) (3. ročník)

Ekonómia 3 5 5

Matematika 4 3 4

Francúzsky jazyk 4 4
Slovenský jazyk 4 4 4
Anglický jazyk 3 2,5 2,5
Nemecký alebo 
španielsky jazyk

2,5 2,5 2,5

Dejepis/ Geografia/ 3,5 4,5 4,5

Prírodné vedy 4,5 1,5

Telesná a športová 2 2 2
Praktické cvičenia 1
Filozofia 4
Politické a sociálne 

vedy
1,5

Ekonomický a spoločenskovedný 
smer

Týždenný počet vyučovacích hodín (60 minút)

PREDMETY



Každoročne najúspešnejších maturantov prijímaní na najlepšie vysoké školy v Európe a severnej 
Amerike. Francúzska maturita umožňuje taktiež vstup na všetky univerzity vo Francúzsku

Žiaci sú počas školskej dochádzky hodnotení na základe 20 bodovej stupnice. Na získanie diplomu je 

potrebná priemerná známka 10/20 (s prihliadnutím na koeficient z každého predmetu).

Známka 20/20 predstavuje najvyššie možné hodnotenie a je udelená len veľmi zriedkavo. Hodnotenie sa 

môže líšiť v závislosti od predmetu, avšak známka 16/20 je považovaná za vynikajúci výsledok. Známka 

12/20 je v niektorých predmetoch považovaná za dobrý výsledok. 

Známky a im zodpovedajúce hodnotenie na maturite

Medzi 20/20 a 16/20     hodnotenie « très bien » (výborný)
Medzi 15,9/20 a 14/20   hodnotenie « bien » (chválitebný)
Medzi 13,9/20 a 12/20  hodnotenie « assez bien » (dobrý)
Medzi 11,9/20 a 10/20  prospel
Medzi 9,9/20 a 8/20  povinnosť zopakovať si skúšku
Menej ako 8/20   neprospel

KAM NA VYSOKÚ ŠKOLU PO FRANCÚZSKEJ MATURITE ?

ZOPÁR PRÍKLADOV UNIVERZÍT, 
KTORÉ PRIJÍMAJÚ ŽIAKOV LÝCEÍ ZO SIETE AEFE :

Francúzsko 
a Európa

Severná 
Amerika

Mc Gill University
HEC Montréal

Université de Montréal
Colombia University

Harvard University
Yale University

University of Calgary
a iné

Prípravky na Grandes Ecoles (i vo Viedni)
Sciences Po Paris
Universités Paris 1—Sorbonne
Paris — Dauphine (finančníctvo)
Oxford University
Ecole Nationale de Journalisme de Paris 
(žurnalistika)
a ińé

FRANCÚZSKY SYSTÉM HODNOTENIA



NAŠA VÍZIA

Náročnosť i priateľská atmosféra 
Vzdelávanie má byť na vysokej úrovni a musí byť inovatívne a ambiciózne. Naši študenti sa 
pripravujú na štúdium na univerzitách po celom svete. 
Každý žiak je pre nás jedinečný, spolu s ním formujeme jeho vzdelávací i profesijný plán. 
Rodina každého nášho žiaka je kľúčovým hráčom v jeho akademickom úspechu, preto úzko 
spolupracujeme s každou jednou z nich. 

Kultúra a humanizmus
Francúzsko-slovenská škola je vysokokvalitným školským zariadením. Uplatňujeme 
individuálny prístup a žiakov, pochádzajúcich z rôznych prostredí, smerujeme k rozvoju ich 
schopnosti byť aktívnymi vzdelanými mladými ľuďmi, ktorí nemajú problém začleniť sa do 
vzájomne prepojeného, a pritom neustále sa meniaceho sveta. Podporujeme všetkých žiakov 
a pomáhame im vynikať a dosahovať študijné i osobné úspechy. Podnecujeme ich k rozvoju 
ich túžby po poznaní a zviditeľnení svojho talentu, k otvoreniu sa svetu a vytváraniu si 
pevných a trvalých vzťahov.

NAŠE POSLANIE


