Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace
U Balvanu 16
IČO: 60252758
466 34 Jablonec n. N.
bankovní spojení:
telefon/fax: 483 320 086
KB Jablonec n. N.
e-mail: gymnazium@gymjbc.cz č. ú. 1295190247/0100

V Jablonci nad Nisou dne 11. 9. 2017
Stejně jako v předchozích letech umožňujeme konat studentům středních škol v Libereckém kraji zkoušku
z francouzského jazyka DELF scolaire, neboli žákovský DELF. Úspěšní absolventi zkoušky získají oficiální
diplom studií francouzského jazyka, který vydává Ministerstvo školství Francouzské republiky. Diplom má
mezinárodní platnost. Zkoušky DELFu se konají přímo na Gymnáziu U Balvanu a vztahuje se na ně cenově
zvýhodněné zápisné. Zkouška B1 nebo B2 zároveň splňuje podmínky standardizované jazykové zkoušky,
kterou lze nahradit zkoušku z cizího jazyka v profilové maturitní zkoušce.
1. Harmonogram zkoušek
Zkouškové období
Listopad 2017

Zápis ke zkouškám

Kontakt:

Zkoušky
B1
B2

Datum společné a ústní části zkoušky
15. 11. 2017
16. 11. 2017

a/ zasláním přihlášky v elektronické podobě na e-mailovou adresu Francouzské
aliance Liberec a uhrazením zápisného na účet Francouzské aliance v Liberci
do 21. 10. 2017,
b/ odevzdáním vyplněné přihlášky na Gymnáziu U Balvanu a uhrazením zápisného
na bankovní účet Francouzské aliance v Liberci v termínu do 21. 10. 2017.
Údaje k bankovnímu účtu jsou uvedeny na přihlášce.
http://www.alliancefrancaise.cz/liberec/ liberec@alliancefrancaise.cz

2. Cena zápisného ke zkouškám
Úroveň
cena
B1
1400,B2
1400,3. Další informace
Zkoušky odpovídají úrovním B1, B2 Společného evropského referenčního rámce. Jednotlivé zkoušky lze
získat nezávisle na sobě.
V každé zkoušce jsou hodnoceny čtyři komunikační dovednosti: porozumění mluvenému textu,
porozumění psanému textu,
samostatný ústní projev (individuální zk.),
samostatný písemný projev.
Koncepci zadání zkoušek zajišťuje Centre international d’etudes pédagogiques (CIEP) se sídlem v Sévres.
Podmínky pro konání zkoušky v dané úrovni: alespoň 5 pro úroveň B1 a B2. (Po dohodě lze akceptovat i
menší počet uchazečů.)
Zápis ke zkoušce provádí Francouzská aliance se sídlem v Liberci.
Zkušební komisi tvoří zástupce školy (aprobovaný a proškolený vyučující FJ) a zástupce Francouzské
aliance, pobočka Liberec.
Další dotazy rádi zodpovíme:

telefon: 483 320 086, 774 320 086
e-mail:
kozlovsky.jiri@gymjbc.cz
liberec@alliancefrancaise.cz

