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ZKUŠENOSTI MEZINÁRODNÍ SÍTĚ
Francouzský institut v Praze (IFP), založen roku 1920, patří do celosvětové sítě kulturních 
institucí, které jsou známé především pro svoji kvalitu výuky, inovativní přístup a neustálé 
přizpůsobování se potřebám všech typů studentů.

ŠIROKÝ VÝBĚR KURZŮ A ZKOUŠEK PŘIZPŮSOBENÝCH  
VAŠIM ČASOVÝM MOŽNOSTEM, ÚROVNI A TEMPU
Nabízíme jazykovou výuku pro všechny typy veřejnosti: firmy, veřejnou správu, školy, děti  
(již od 4 let), mládež i dospělé. Jsme též držitelem akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích 
programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Jsme jediným pověřeným centrem, kde lze složit zkoušky a obdržet diplomy a mezinárodní 
certifikáty francouzského ministerstva školství (DELF, DALF, TCF…) a Obchodní a průmyslové 
komory v Paříži (DFP, TEF...).

2017-2018 � 5 4 Kurzy francouzštiny

• Program kurzů se zcela řídí Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky

• Moderní výukové metody založené na konverzaci, jež vám umožní brzy mluvit  
 francouzsky jak v profesním, tak v soukromém kontextu

• Osobní přístup a pedagogické vedení

•  Široká škála výukových materiálů a kvalifikovaní a zkušení lektoři, kteří prochází  
 pravidelnými školeními s cílem rozšířit a aktualizovat své dovednosti 

• Příprava na zkoušky a mezinárodní certifikáty ve francouzském jazyce od úrovně  
 A1-1 až po úroveň C2

• Unikátní�možnost�ponořit�se�do�zcela�frankofonního�prostředí�v�prostorách� 
� Francouzského�institutu�Praze:� 
 Kino 35, Galerie 35, Café 35 a mediatéka, kde můžete trávit čas s francouzštinou  
 a francouzskou kulturou po celý rok 

VÍTEJTE VE FRANCOUZSKÉM INSTITUTU V PRAZE

Jazyková úroveň 
kurzu

Celkový 
počet hodin

Počet žáků Cena Termíny

• na zápis do  
navazujícího kurzu
• pro držitele ISIC  
nebo ITIC karty

• senioři nad 65 let

SLEVY
NA ZÁPISNÉM

5 %Frekvence

KLÍČE�K�ÚSPĚCHU

STUDENTŮ 
ROČNĚ

2800+
UČITELŮ, Z NICHŽ 

JE 80 % RODILÝCH 

FRANKOFONNÍCH

MLUVČÍCH

30

UČEBEN, KTERÉ 

JSOU VYBAVENY 

AUDIOVIZUÁLNÍ 

TECHNIKOU

13



 76 Obecná�francouzština�pro�dospělé

NAŠE NABÍDKA
Skupinové kurzy vás provedou od úrovně A1 až po úroveň C2 podle CECRL* ve všech jazykových 
oblastech jak psaných, tak mluvených.

OBECNÁ FRANCOUZŠTINA PRO DOSPĚLÉ

2×90‘
PO+ST
ÚT+ČT

10TÝDENNÍ�KURZY
=�30�hodin

10TÝDENNÍ�KURZY�
=�30�hodin

10TÝDENNÍ�KURZY
=�30�hodin

1×180‘
PÁ / SO

10TÝDENNÍ�KURZY
=�30�hodin

10TÝDENNÍ�KURZY�
=�30�hodin

10TÝDENNÍ�KURZY
=�30�hodin

1×120‘
PO-PÁ

15TÝDENNÍ�KURZY�=�30�hodin

15TÝDENNÍ�KURZY
=�30�hodin

5×180‘
5×120‘

10×120‘
PO-PÁ

INTENZIVNÍ�
LETNÍ�KURZY 
(pro�dospělé,�
děti�a mládež)

ROZVRŽENÍ�ROKU

PODZIM ZIMA JARO LÉTO

A1A2B1B2C1C2

A1 MŮJ SOUKROMÝ ŽIVOT

A2 MÉ NEJBLIŽŠÍ OKOLÍ

B1 MŮJ KAŽDODENNÍ ŽIVOT

B2 MOJE SPOLEČNOST

C1 MŮJ AKADEMICKÝ ŽIVOT

C2 MÉ CELKOVÉ ZVLÁDNUTÍ JAZYKA

* Společný evropský referenční rámec pro jazyky
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10TÝDENNÍ KURZY 2×90‘ týdně A1-C1 30 hodin Max. 14 4 960,-* (5 360,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�29.�9.�2017 9.�10.�–�14.�12.�2017

11.�–�22.�12.�2017�/�3.�–�5.�1.�2018 15.�1.�–�22.�3.�2018

19.�3.�–�29.�3.�2018 9.�4.�–�26.�6.�2018

15TÝDENNÍ KURZY 1×120‘ týdně A1-C1 30 hodin Max. 14 4 960,-* (5 360,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�29.�9.�2017 9.�10.�2017�–�9.�2.�2018

29.�1.�–�16.�2.�2018� 26.�2.�–�25.�6.�2018

10TÝDENNÍ KURZY 1×180‘ týdně 
(Pá / So) A1-C1 30 hodin Max. 14 4 960,-* (5 360,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�29.�9.�2017 6.�10.�–�16.�12.�2017

11.�–�22.�12.�2017�/�3.�–�5.�1.�2018 19.�1.�–�24.�3.�2018

19.�3.�–�29.�3.�2018 13.�4.�–�23.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

* Pro držitele členské karty IF Pass

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

KURZY�PRO�DOSPĚLÉKURZY�PRO�DOSPĚLÉ

V období zápisů  
individuální rozřazovací

Po a Čt mezi 15:00 a 18:00Pá mezi 9:00 a 12:00

TEST ZDARMA



Čím dříve se vaše dítě jazyk naučí, tím lépe si ho osvojí a bude mluvit bez přízvuku. Naše nabídka 
kurzů je rozdělena do věkových skupin 4–6 let, 7–10 let, 11–15 let a do jazykových úrovní od A1  
po B1. Bilingvním frankofonním dětem jsou pak určeny speciální programy již od 7 let. 

Kurzy probíhají po celý rok ve dvou cyklech po 18 týdnech. Délka kurzu je přizpůsobená věku 
dětí. Naše programy vychází z úrovní CECRL* a připravují ke zkouškám DELF již od úrovně A1-1 
(DELF prim, DELF junior nebo scolaire).

Kurz francouzštiny pro mládež je koncipován pro dospívající, kteří v něm získají jazykové  
a komunikační znalosti, jež je naučí reagovat ve francouzštině v různých každodenních situacích. 
Po celou dobu studia je posluchač veden ke spontánní komunikaci o tématech blízkých jeho 
věkové skupině. Tím se rozvíjí jeho motivace a zájem o studium.

Kurzy pro děti rozvíjejí základní komunikační dovednosti jak v mluveném, tak v psaném projevu 
a podporují v dětech chuť ke studiu pomocí atraktivních a speciálně pro ně vytvořených učebnic. 
Děti vedou kompetentní a dynamičtí lektoři, kteří je rozmluví pomocí dialogů, her, písniček  
a nacvičených scének.

OBECNÁ FRANCOUZŠTINA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 � 1110 Obecná�francouzština�pro�děti�a�mládež

KURZY�PRO�JUNIORY�(11–15�LET)

KURZY�PRO�DĚTI�(7–10�LET)�

15TÝDENNÍ KURZY 2×90‘ týdně A1-B1 45 hodin Max. 14 7 200,-* (7 600,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�15.�9.�2017 18.�9.�2017�–�25.�1.�2018

22.�1.�–�2.�2.�2018�� 19.�2.�–�19.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

18TÝDENNÍ KURZY 2×60‘ týdně A1-A2 36 hodin Max. 12 6 000,-* (6 400,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�8.�9.�2017 11.�9.�2017�–�10.�2.�2018

22.�1.�–�2.�2.�2018�� 12.�2.�–�30.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

* Společný evropský referenční rámec pro jazyky



12 Obecná�francouzština�pro�děti�a�mládež

Děti jsou dostatečně schopny naučit se cizí řeč bez námahy, pouhou hrou, již ve čtyřech letech. 
Tyto kurzy nabízejí zábavný přístup k francouzštině s využitím pohádek, písniček a her. Každá 
hodina se skládá z různých zábavných aktivit, aby udržela pozornost malých posluchačů, a je 
zakončena tvořivou činností, kdy děti kreslí, vystřihují nebo si vybarvují obrázky vztahující se  
k probíranému tématu hodiny (lidské tělo, rodina, zvířata, předměty v domě, barvy atd.).

FRANCOUZŠTINA�HROU�PRO�PŘEDŠKOLÁKY�(4–6�LET)

15TÝDENNÍ KURZY 1×60‘ týdně Od A1 15 hodin Max. 8 4 500,-* (4 900,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�15.�9.�2017 18.�9.�2017�–�25.�1.�2018

22.�1.�–�2.�2.�2018�� 19.�2.�–�19.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF PassKURZ�A�(V�PRACOVNÍ�DNY)

KURZ�B�(V�SOBOTU)

15TÝDENNÍ KURZY 1×90‘ týdně Od A1 22.5 hodin Max. 8 6 000,-* (6 400,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�15.�9.�2017 23.�9.�2017�–�27.�1.�2018

22.�1.�–�2.�2.�2018�� 24.�2.�–�16.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO
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Tyto kurzy jsou určeny pro děti a dospívající, kteří žijí ve frankofonní či bilingvní rodině, 
francouzštinu doma běžně používají, ale nechodí do francouzské školy. 

Kurzy poskytnou kontakt s francouzským jazykem, kulturou a reáliemi a pomohou jim získat 
jistotu v rámci jejich dvojí kultury a znalostí francouzských reálií.

KURZY PRO BILINGVNÍ FRANKOFONNÍ DĚTI A MLÁDEŽ 

 � 1514 Kurzy�pro�bilingvní�frankofonní�děti�a�mládež�

Kurz pomáhá rozvinout psané i mluvené dovednosti ve zcela frankofonním výukovém prostředí 
pomocí celé řady hravých a podnětných aktivit, jež napomáhají osvojení jazyka. Studenti se 
také setkají s francouzskou literaturou, což jim umožní zlepšit jazykové dovednosti a dodá jim 
motivaci číst ve francouzštině.

Tento kurz se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností ve francouzštině s důrazem  
na psaní a čtení.

KURZY�PRO�BILINGVNÍ�FRANKOFONNÍ�JUNIORY�(11–15�LET)

KURZY�PRO�BILINGVNÍ�FRANKOFONNÍ�DĚTI�(7–10�LET)�

15TÝDENNÍ KURZY 2×90‘ týdně A1-B1 45 hodin Max. 12 7 200,-* (7 600,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�15.�9.�2017 18.�9.�2017�–�25.�1.�2018

22.�1.�–�2.�2.�2018�� 19.�2.�–�19.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

18TÝDENNÍ KURZY 1×60‘ týdně A1-A2 18 hodin Max. 12 3 000,-* (3 400,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�8.�9.�2017 11.�9.�2017�–�8.�2.�2018

22.�1.�–�2.�2.�2018�� 12.�2.�–�25.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO



 1716 Francouzština�pro�studium

Přejete si absolvovat studijní program ve francouzštině či se zapsat ke studiu ve Francii? 
Tento kurz vám pomůže dosáhnout požadované úrovně francouzštiny, rozšířit si kulturní  
i metodologické dovednosti a dosáhnout tak vašeho cíle.

FRANCOUZŠTINA PRO STUDIUM

Sada pro přežití studentů ve Francii je kurz francouzštiny určený začátečníkům, kteří plánují 
studium na francouzských univerzitách. Během kurzu studenti získají základní komunikační 
dovednosti v daném jazyce, zvýší se tak jejich šance pro úspěšné zvládnutí studia a začlenění 
se do univerzitního života.

Tento kurz francouzštiny je určen středně pokročilým studentům (úroveň B1), kteří se připravují 
na studijní pobyt ve Francii. Kurz je zaměřen na problematiku koncepce univerzitního studia  
a metodologii výuky. Výsledkem je zlepšení šance na úspěšné začlenění se do univerzitního  
a společenského života.

SADA�PRO�PŘEŽITÍ�STUDENTŮ�VE�FRANCII�(A1)

KURZ�PRO�STŘEDNĚ�POKROČILÉ�STUDENTY

2TÝDENNÍ KURZY 5×120‘ týdně A1.1 20 hodin Max. 12 3 700,-* (4 100,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ

4.�6.�–�15.�6.�2018 20.�8.�–�31.�8.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

2TÝDENNÍ KURZY 5×120‘ týdně B1.2 20 hodin Max. 12 3 700,-* (4 100,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ

4.�6.�–�15.�6.�2018 20.�8.�–�31.�8.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO



18 Francouzština�pro�studium

Francouzský institut nabízí českým středoškolákům možnost studovat jeden rok na střední 
škole ve Francii. Čeští studenti plní řádnou školní docházku jako jejich francouzští spolužáci. 
Kurz je určen zájemcům o program „1 rok ve Francii“. Jeho cílem je připravit studenty na 
komunikaci v běžném životě i při jednání s úřady.

Tento kurz je zaměřen na společné i individuální aktivity za použití autentických dokumentů 
a školních materiálů. Budete mít možnost zlepšit si porozumění a ústní projev v komunikaci 
s francouzsky mluvícím personálem. Kurz vám pomůže porozumět zadání domácích úkolů  
a francouzskému školskému systému.

PŘÍPRAVNÝ�KURZ�PRO�PROGRAM�„1�ROK�VE�FRANCII“��

ÚVODNÍ�KURZ�FRANCOUZŠTINY�PRO�RODIČE�ŽÁKŮ�FRANCOUZSKÉHO�LYCEA

15TÝDENNÍ KURZY 1×120‘ týdně A1.1 30 hodin Max. 12 4 960,-* (5 360,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ

4.�9.�–�29.�9.�2017 9.�10.�2017�–�9.�2.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

1TÝDENNÍ KURZY 5×120‘ týdně Vstupní úroveň: A2
Cílová úroveň: B1 10 hodin Max. 12 1 900,-

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ

4.�6.�–�15.�6.�2018 6.�–�10.�8.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

KOMPLETNÍ INFORMAČNÍ SERVIS 
A ZÁZEMÍ PRO PŘÍPRAVU VAŠEHO 
STUDIJNÍHO POBYTU VE FRANCII

Kancelář Campus France 
v České republice: 
prague@campusfrance.org
www.republiquetcheque.campusfrance.org 
Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35 , 111 21 Praha 1
 +420 221 401 058

CAMPUS FRANCE:
ÉTUDIER

EN FRANCE

Prague

reklama do brozury 2017.indd   10 25/07/2017   15:45



 2120 Francouzština�v�praxi

Přejete si lépe se vyjadřovat ve francouzštině, zlepšit si výslovnost, naučit se lépe psát, 
argumentovat, zopakovat si základy gramatiky či se procvičit v překladu? Tyto kurzy vám 
umožní zlepšit si právě tu dovednost, na které si přejete zapracovat.

FRANCOUZŠTINA V PRAXI

Na těchto kurzech si procvičíte především konverzaci. Na hodině se na základě psaného  
či audiovizuálního podkladu podrobně probírá vždy jedno téma (společnost, aktuality atd.). 
Studenti o tématu debatují a prezentují své názory. Nabízíme tři různé úrovně (B1, B2 a C1). 
Maximální počet studentů ve skupině je 10.

Kurz je určen zájemcům na pokročilé úrovni, kteří se chtějí zdokonalit v oblasti psaného projevu. 
Jedna část kurzu bude zaměřena na prohloubení písemných dovedností, pravopisu, slovní 
zásoby a také na zdokonalení větné skladby. Ve druhé části budou posluchači psát texty týkající 
se osobního nebo profesního života. Vycházet se bude z různých podkladů: dopisů, článků, 
rozhovorů, obrázků atd.

Specializované kurzy gramatiky vám umožní zopakovat si a prohloubit atraktivním  
a komunikativním způsobem hlavní mluvnické jevy. Dostane se vám jasného vysvětlení jevů, 
ve kterých se často chybuje. Následná cvičení upevní vaše znalosti a umožní vám spontánně 
používat právě nabyté gramatické znalosti. 

GRAMATIKA�B1/B2

PSANÁ�FRANCOUZŠTINA�B2

KONVERZACE



22 Francouzština�v�praxi

10TÝDENNÍ KURZY 1×120‘ týdně B1.4 20 hodin Max. 12 3 700,-* (4 100,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�29.�9.�2017 9.�10.�–�15.�12.�2017

11.�–�22.�12.�2017�/�3.�–�5.�1.�2018 15.�1.�–�23.�3.�2018

19.�3.�–�29.�3.�2018 9.�4.�–�26.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

Kurz přispívá k plynulejšímu ústnímu projevu, například při jednáních, referátech, prezentacích 
atp. Kurz vám umožní také získat „přirozenější“ výslovnost, v hodině se pracuje s poslechem 
nahraných promluv studentů, analýzou chyb a následnou opravou. Studenti jsou vedeni  
k samostatnému projevu.

ZLEPŠENÍ�ÚSTNÍHO�PROJEVU�VE�FRANCOUZŠTINĚ�(B1-B2)���
Nejžhavější novinky i velké klasiky

Projekce English friendly 

Filmy v původním znění s českými titulky

Představení pro mládež i pro školy

Přenosy a záznamy operních představení

Festivaly

Prague

www.kino35.cz

EN

To nejlepší z frankofonní a evropské 
kinematografi e najdete po celý rok v Kině 35!

gggg.indd   12 17/07/2017   13:29

Kurz je určen pokročilým posluchačům se zájmem o přesný přístup k jazyku, ale i veřejnosti  
bez specifického vzdělání setkávající se s překladem v práci. Prostřednictvím novinových,  
literárních či administrativních textů si obohatíte slovní zásobu a naučíte se zacházet  
s francouzštinou v psané podobě.

PŘEKLAD
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Díky tomuto kurzu ve francouzštině si budete moci utvořit představu o Francii studiem aspektů 
její kultury, reálií, dějin či společenského a politického života.

FRANCOUZSKÁ KULTURA

Četba a rozbor textů frankofonních autorů, doprovázené projekcemi (filmů, adaptací děl, 
ukázek rozhovorů s autory). Texty a filmy budou námětem k diskuzi o dílech a jejich tématech  
a francouzských uměleckých proudech. Kurz je určen zájemcům s dobrou znalostí francouzštiny, 
zajímajícím se o francouzskou kulturu.

Kurz vám pomůže porozumět francouzským psaným a audiovizuálním médiím. Rozebírají  
se aktuální témata: životní prostředí, Evropa, světové velmoci a události francouzské společnosti 
zmiňované ve francouzských médiích. Po absolvování kurzu budete schopni porozumět 
francouzským médiím, jejich struktuře i politické orientaci.

Jak se Francie utvářela? Jaké má kořeny a jakým vlivům podléhala? Které osobnosti ji 
formovaly? Jakým zkouškám museli Francouzi čelit? Odpovědi budeme hledat hravou formou, 
zaměříme se na události nejznámější i méně známé. Videozáznamy, hry, kvízy a cvičení na 
odbornou slovní zásobu vám pomohou poznat dnešní Francii a Francouze.

DĚJINY�FRANCIE

AKTUALITY�VE�FRANCOUZŠTINĚ

KURZ�LITERATURY,�FILMU�A�FRANCOUZSKÉ�KULTURY�(19.,�20.�A�21.�STOLETÍ)�

Cílem dílny je vést studenty k psaní tvůrčích textů kratšího rozsahu, odpovídajících určitým 
požadavkům, stylu či žánru, na zadaná témata. Dílna je určena zájemcům s dobrou znalostí 
francouzštiny, kteří si chtějí vylepšit psaný projev a zároveň blíže poznat frankofonní 
spisovatele a různé styly a techniky psaní.

DÍLNA�TVŮRČÍHO�PSANÍ�VE�FRANCOUZSKÉM�JAZYCE

10TÝDENNÍ KURZY 1×120‘ týdně B1.4 20 hodin Max. 12 3 700,-* (4 100,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�29.�9.�2017 9.�10.�–�15.�12.�2017

11.�–�22.�12.�2017�/�3.�–�5.�1.�2018 15.�1.�–�23.�3.�2018

19.�3.�–�29.�3.�2018 9.�4.�–�26.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO
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Domníváte�se,�že�by�se�vám�francouzština�hodila�ve�vašem�profesním�životě?

Přejete�si�rozšířit�a�zhodnotit�své�jazykové�jazykové�dovednosti�ve�francouzštině�ve�specifickém�
oboru,�abyste�si�zvýšili�šanci�dostat�zaměstnání,�získali�novou�práci�či�postoupili�v�rámci�firmy?

Kurzy profesní francouzštiny vám pomohou zlepšit se ve francouzštině a rozvinout vaši 
schopnost efektivně komunikovat v konkrétních pracovních situacích týkajících se vašeho 
oboru.

Připraví vás také na zkoušky k obdržení francouzských profesních diplomů, které obsahují 
témata a hodnocení přizpůsobená profesnímu prostředí: DELF PRO (CIEP) nebo diplomy  
z profesní francouzštiny zaměřené na určité profesní oblasti DFP (CCIP).

PROFESNÍ FRANCOUZŠTINA 

Pro odborníky a studenty, kteří chtějí získat v dané oblasti zaměstnání.

Úroveň B1: naučí vás lépe se vyjadřovat v písemné i mluvené podobě při styku s klienty  
či frankofonními odborníky. 

Úroveň B2: naučí vás správně komunikovat v písemné i mluvené podobě v situacích obvyklých 
v cestovním ruchu, a to včetně těch, které vyžadují flexibilní řešení.

Pro odborníky či studenty, kteří chtějí používat francouzštinu během obchodních styků  
a ve vedení firmy.

Úroveň B2: naučí vás efektivně komunikovat v běžných situacích pracovního života. Připravuje 
na složení zkoušky z profesní francouzštiny DFP Affaires B2 nebo DELF Pro B2.

Úroveň C1: naučí vás správně, přesně a adekvátně komunikovat ve všech situacích profesního 
života. Připravuje na složení zkoušky z profesní francouzštiny DFP Affaires C1.

Pro studenty, stážisty a odborníky z oboru. 

Úroveň B2: umožňuje vykonávat běžné úkony právní či administrativní sféry, a to jak ústně, tak 
písemně. Připravuje na složení zkoušky z profesní francouzštiny DFP Juridique B2.

Úroveň C1: pomáhá zvládnout právní a administrativní jazyk, komunikovat přesně a adekvátně 
mluvenou i písemnou formou.

ADMINISTRATIVNÍ�A�PRÁVNÍ�FRANCOUZŠTINA

FRANCOUZŠTINA�V�PROFESNÍ�KOMUNIKACI

FRANCOUZŠTINA�V�HOTELNICTVÍ�A�CESTOVNÍM�RUCHU
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Pro odborníky či studenty, kteří chtějí studovat, absolvovat stáž či pracovat ve frankofonní zemi.

Úroveň B2: umožní získat jazykové vybavení a specializovanou terminologii pro komunikaci  
ve většině situací ve zdravotnictví s ohledem na kulturní zvyklosti. Připravuje na složení zkoušky 
z profesní francouzštiny DFP Médical B2.

Pro studenty, mezinárodní úředníky, diplomaty.

Úroveň B2/C1: umožní zvládnout komunikační techniky z oboru.

Pro odborníky či studenty, kteří chtějí studovat nebo absolvovat stáž ve frankofonní zemi, číst 
odborné články a knihy ve francouzštině a účastnit se zahraničních sympózií a konferencí.

Úroveň B2: umožní získat jazykové vybavení a specializovanou terminologii pro komunikaci  
v univerzitním i profesním prostředí.

FRANCOUZŠTINA�VE�ZDRAVOTNICTVÍ

FRANCOUZŠTINA�V�DIPLOMACII�A�MEZINÁRODNÍCH�VZTAZÍCH

FRANCOUZŠTINA�PRO�ARCHITEKTY�A�STAVEBNÍ�INŽENÝRY

10TÝDENNÍ KURZY 1×120‘ týdně B1.4 20 hodin Max. 10 4 500,-* (4 900,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�9.�–�29.�9.�2017 9.�10.�–�15.�12.�2017

11.�–�22.�12.�2017�/�3.�–�5.�1.�2018 15.�1.�–�23.�3.�2018

19.�3.�–�29.�3.�2018 9.�4.�–�26.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

Immersion totale dans la langue 
et la culture françaises

APPRENEZ LE FRANÇAIS 
AU CŒUR DE LA PROVENCE

Nouveau : ‘français et yoga’, ‘français et cuisine’

Cours intensifs pour adultes 
1 ou 2 semaines en résidentiel

dans le cadre unique du Monastère de Ségriès
Public international

3 à 6 personnes par groupe de niveau
tous niveaux sauf débutants 

à partir de A2 selon le CECR
Ambiance chaleureuse et cuisine pour gourmets
Activités de découverte culturelles, sportives, 

artistiques et culinaires
Programmes spéciaux pour interprètes et expats

Nouveau : ‘français et yoga’, ‘français et cuisine’

Label gouvernemental Qualité FLE 
Membre de “Souffle”

Immersion totale dans la langue 
et la culture françaises

F-04360 Moustiers-Ste-Marie              tél 04 92 77 74 58
info@crealangues.com www.crealangues.com

CREAL_ADV_PRAGUE_19062017_75x150_92L x 130H  20/06/17 

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 644/35, Praha 1 - 110 00
T +420 221 401 011
www.ifp.cz
    Institut français de Prague 

Uzávěrka podávání žádostí: 16. brezna 2018 

 

 

Na doktorát pod dvojím vedením s francouzskou univerzitou  
Na 1 až 3 měsíční výzkumnou stáž do francouzské laboratoře  

 Přírodní vědy a vědy o Zemi
 Exaktní a inženýrské vědy
 Ekonomické a právní vědy
 Humanitní a společenské vědy
 Lékařství
         Jaderný výzkum

Stipendia  
francouzské vlády 
2018 

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 644/35, Praha 1 - 110 00
T +420 221 401 011
www.ifp.cz
    Institut français de Prague 

Prague

Untitled-1   1 25/07/2017   15:00
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NÁZEV VZDĚLÁVACÍ AKCE ZÁPISY TERMÍNY KURZŮ

Jak�připravit�studenty�na�mezinárodní�zkoušku�
DELF B1

1.�6.�–�1.�8.�2017 28. 8. 2017

30.�10.�2017�–�12.�1.�2018 18. 1. 2018

Jak�připravit�studenty�na�mezinárodní�zkoušku 
DELF B2

1.�6.�–�1.�8.�2017 29.�8.�2017

30.�10.�2017�–�12.�1.�2018 19.�1.�2018�

Učit�gramatiku�živě�a�komunikativně� 
pro�ústní�a�písemný�projev

1.�6.�–�1.�8.�2017 30. 8. 2017

30.�10.�2017�–�12.�1.�2018 25.�1.�2018

Vést�žáky�ve�třídě FLE (úroveň A2, B1)  
ke�čtení�a�psaní

1.�6.�–�1.�8.�2017 31. 8. 2017

30.�10.�2017�–�12.�1.�2018 26. 1. 2018

4 x 90’ v jeden den* B2/C1 6 hodin = 8 VH  
(vyučovacích hodin po 45 min) Max. 14 1 350,-

*Blok�1:�9:00�–�10:30�/�Blok�2:�10:30�–�12:00
Blok�3:�13:00�–�14:30�/�Blok�4:�14:30�–�16:00

Více informací na kurzy.ifp.cz.

V rámci dalšího vzdělávání učitelů francouzštiny nabídne Francouzský institut v Praze  
ve školním roce 2017-18 cyklus tematických seminářů akreditovaných českým ministerstvem 
školství. Každý seminář bude probíhat samostatně v jeden den v rozsahu šesti hodin.

Semináře se zaměřují hlavně na praxi, účastníci budou moci objevit a vyzkoušet si inovativní 
metody a aktivity i osvojit si vzdělávací přístup, inspirovat se jím a začlenit jej do své výuky  
na škole.

Výuku povedou lektoři s bohatými zkušenostmi s výukou FLE (Francouzština jako cizí jazyk).

Za účast na těchto seminářích obdržíte osvědčení, které potvrdí náplň kurzu a na základě 
kterého můžete zažádat o uhrazení nákladů na vzdělávání od zaměstnavatele.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE
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1 až 5 dnů výuky A1-B2 od 1,5 po 6 hod. denně Max. 10 1 200,-/hod.

Více informací na kurzy.ifp.cz.

Pokud si vaše základní škola či gymnázium přeje zajistit pro své studenty workshopy 
francouzštiny, můžeme pro vás vypracovat program plný francouzského jazyka a kultury, jenž 
bude uzpůsobený potřebám vašich studentů.

Kurzy probíhají v podobě dílen pro menší skupinky stejné jazykové úrovně a umožňují zcela se 
ponořit do frankofonního prostředí a výuky vedené francouzskými rodilými mluvčími. Lektoři 
používají hravé metody výuky, které studentům usnadní si jazyk osvojit, dodávají jim sebevědomí 
a motivují je. Program vám vytvoříme na míru, může probíhat jeden nebo více dnů v závislosti 
na tom, co si jako partnerská škola vyberete.

• Gramatika hrou: aktivity pro výuku a procvičení stanovených gramatických jevů v kontextu
• Zkouška DELF nanečisto (dle úrovně studentů)
• Projekce filmu a jeho následné využití ve výuce
• Aktivity spojené s fondem mediatéky
• Návštěva Galerie 35 a práce spojená s právě probíhající výstavou
• Tvoříme společně: práce s fotografií, s krátkými filmy, s videonahrávkami atp.
• Práce s komiksem

DÍLNY FRANCOUZŠTINY PRO ŠKOLY

PŘÍKLADY�Z�NABÍDKY�DÍLEN:

Prodlužte své zkušenosti! 

www.francealumni.fr 

SDRUŽOVAT BÝVALÉ STUDENTY

ŘÍDIT TEMATICKÉ SKUPINY

ROZVÍJET PARTNERSTVÍ 

ROZŠÍŘIT SVOJI SÍŤ

NAVAZOVAT KONTAKTY

NABÍZET PŘÍLEŽITOSTI 

VYSOKÉ ŠKOLY PARTNERY

BÝT ČLENEM MEZINÁRODNÍ SÍTĚ

NAVAZOVAT KONTAKTY

ZÚROČIT ABSOLVOVANÉ 
STUDIUM A ZKUŠENOSTI

BÝVALÉ STUDENTY 

INFORMOVAT ČLENY SÍTĚ

ZVEŘEJŇOVAT PRACOVNÍ NABÍDKY 
A STÁŽE

ROZVÍJET AKTIVITY A PROPAGOVAT 
ZNAČKU  

PODNIKY

FRANCE ALUMNI 
ZNAMENÁ PRO: 

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ REPUBLIKA

Prague

reklama do brozury 2017.indd   7 24/07/2017   14:58
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Pokud vám vaše časové vytížení nedovoluje věnovat studiu jazyka (francouzštiny či češtiny) 
mnoho času a potřebujete maximální flexibilitu, můžeme vám poskytnout program uzpůsobený 
vašim osobním potřebám, vašemu očekávání a vašim časovým možnostem. Cíle, obsah  
i aktivity budou vypracovány „na míru“.

• Celý kurz je vytvořen na míru v závislosti na vašem jazykovém profilu a vašich potřebách

• Lektora máte zcela pro sebe, náplň výuky uzpůsobí vašim zájmům a potřebám 

• Individuální přístup k výuce i administrativě

• Celá řada mezinárodně uznávaných diplomů z francouzštiny

INDIVIDUÁLNÍ�KURZY

VÝHODY

Sami si vyberete, kdy bude 
kurz probíhat A1-C2 Modul dostupný po celý rok  

na požádání 1 dle nabídky

KURZY NA MÍRU 

1

2

3

POŠLETE ŽÁDOST
emailem či přes naše webové stránky, 
nebo nám zavolejte.

KONTAKTUJE VÁS 
PEDAGOGICKÝ PORADCE
a upřesní si s vámi požadavky  
na výuku.

OBDRŽÍTE SVŮJ  
STUDIJNÍ PROGRAM.

Více informací na kurzy.ifp.cz.
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Vaši spolupracovníci či zákazníci jsou frankofonního původu? Na nic nečekejte a udělejte s námi 
z francouzštiny svoji výhodu.

KURZY�PRO�FIRMY

NÁŠ�POSTUP

CO�NABÍZÍME

VYSLECHNOUT ODPOVĚDĚT DOPROVÁZET

OBSAH KURZŮ 
PŘIZPŮSOBENÝ 

PROFESNÍM  
I KAŽDODENNÍM 

SITUACÍM

ROZVRH  
PODLE VAŠICH 

POTŘEB

PRŮBĚŽNÁ 
VZDĚLÁVACÍ,  

ADMINISTRATIVNÍ 
PODPORA

VYHODNOCENÍ 
A DOPORUČENÍ

PROFESNÍ 
DIPLOMY  
A OFICIÁLNÍ 
POTVRZENÍ 
ÚROVNĚ

ROZBOR 
ŽÁDOSTI 

VYHODNOCENÍ 
ÚROVNĚ

NABÍDKA NA MÍRU

� Rozvrh�podle�vašich�potřeb� 
� (přizpůsobivost,�flexibilita)

� Nepřetržitý�kontakt� 
� k�vašim�službám

� Individuální�přístup

� Vyhodnocení�a�doporučení

PEDAGOGICKÉ INŽENÝRSTVÍ

� Sbor�kvalifikovaných�lektorů

� Kurzy�odpovídající� 
� úrovním�CECRL*

� Určení�vašich�studijních�cílů

� Vytvoření�programu� 
� dle�vašich�potřeb

OKRUH NAŠICH KOMPETENCÍ

� Obecná�francouzština�

� Francouzština�se� 
� specifickým�zaměřením�

� Francouzština�jako� 
� profesní�jazyk�

� Akreditované�centrum� 
� zkoušek�oficiálních 
� diplomů�a�certifikátů� 
 z francouzštiny

*Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

Více informací na kurzy.ifp.cz.

Letní 2
0

1
8

 kurzy francouzštiny 

Prague

Francouzský institut v Praze
Štěpánská 644/35, Praha 1 - 110 00
T +420 221 401 011
www.kurzy.ifp.cz
    Institut français de Prague 

Využijte léto ke studiu a zapište sebe či své děti do intenzivních kurzů! 

Jeden či více týdnů, ráno nebo odpoledne, zcela podle vašich možností.
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ONLINE KURZY

Aplikace Frantastique je doprovodný způsob, jak si hravě procvičit a zlepšit francouzštinu 
na dálku. Každý den obdržíte email s příběhem a opravou.

Kurzy jsou zábavné, dynamické s celou škálou přízvuků. Začínají na úrovni falešného 
začátečníka a jsou určené pro zájemce od 15 let.

Učíte se francouzsky a chcete se rychle zdokonalit v porozumění mluvenému slovu i samotném 
ústním projevu?

Připravujete se na jednu ze zkoušek z francouzštiny (DELF, DALF, TCF, TEF, DFP…)? Francouzštinu 
používáte při své práci a potřebujete se zlepšit v projevu před posluchači či v telefonické 
konverzaci?

SpeedLingua je metoda, jak si rychle zlepšit mluvenou francouzštinu, ať už je vaše úroveň 
jakákoli. Zlepšíte si výslovnost, porozumění, vyjadřování. Již po 15 až 20 hodinách výuky uvidíte 
pokroky. S výběrem aktivit vám bude pomáhat lektor, který vás bude studiem provázet.

FRANCOUZŠTINA�S�FRANTASTIQUE�

FRANCOUZŠTINA�SE�SPEEDLINGUA

Více informací na kurzy.ifp.cz.

• Určení jazykové úrovně zdarma
• Diplomy a certifi káty 

• Více než 2 500 000 uživatelů ve světě 

Kurzy francouzštiny
Online a na míru

frantastique

www.kurzy.ifp.cz

frantastique



These courses are available from 
complete beginner to intermediate 
levels. You will learn all you need to 
manage daily life and socialize in 
Czech. Our teachers are specialized 
in teaching Czech for foreigners. 

Ces cours sont proposés à partir du 
niveau débutant. Ils vous permettront 
de devenir autonome dans les 
situations de communication de la 
vie quotidienne. Les professeurs 
ont une expérience reconnue dans 
l’enseignement du tchèque auprès 
d’un public étranger.

CZECH FOR FOREIGNERS / TCHÈQUE LANGUE ÉTRANGÈRE 

40 Czech�for�foreigners�/�Tchèque�langue�étrangère Zkoušky�z�francouzštiny 41

COURS DE 10 SEMAINES 2x90‘/semaine A1/A2/B1 30 heures Max. 14 4 960,-* (5 360,-)

DATES DES COURS
4.�9.�–�29.�9.�2017 9.�10.�–�14.�12.�2017

11.�–�22.�12.�2017�/�3.�–�5.�1.�2018 15.�1.�–�23.�3.�2018

19.�3.�–�29.�3.�2018 9.�4.�–�26.�6.�2018

*Tarif réduit IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

INSCRIPTIONS ET TESTS DE PLACEMENT

ZKOUŠKY Z FRANCOUZŠTINY

Vaše dítě se učí francouzsky a vy ho chcete motivovat, povzbudit a podpořit?

Jste student gymnázia a chcete být osvobozen od francouzštiny jako volitelného předmětu  
u maturity?

Chcete prokázat úroveň své psané i mluvené francouzštiny kvůli práci či vysokoškolskému 
studiu?

Učíte se francouzsky a chtěli byste mít oficiální potvrzení o své úrovni?

Francouzský institut v Praze je jediným pověřeným centrem v České republice a vydává všechny 
existující diplomy z francouzského jazyka.
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PŘEHLED�ZKOUŠEK

Diplomy
(s�neomezenou�

platností)

TYP ÚROVNĚ ZKOUŠKY KOMU JE ZKOUŠKA 
URČENA? POPIS

A1.1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

DELF Prim  
Pro�žáky�základních�škol�
ve�věku�7�až�12�let.

Témata�při�zkouškách�jsou�
přizpůsobena�zájmovým�
oblastem�kandidátů.

DELF Scolaire    
Pro�studenty�ve�věku�
12�až�18�let.

DELF Junior    
Pro�zájemce�ve�věku�
12�až�18�let.

DELF Tout Public     Pro�zájemce�starší�14�let.

DELF PRO    

Pro�studenty�a�odborníky,�
kteří�chtějí�pracovat�ve�
frankofonním�prostředí�
nebo�přímo�ve�Francii�
či�frankofonní�zemi.

Profesní�verze�zkoušky�DELF,�
která�hodnotí�komunikační�
schopnosti�v�běžných�
profesních�situacích.�
Témata�při�zkouškách�jsou�
přizpůsobena�pracovnímu�
prostředí.

DALF   Pro�zájemce�starší�16�let.

Nejvyšší�stupně�zkoušky�
vyžadující�kromě�jazykových�
schopností�i�zkušenosti�
s�pracemi�vysokoškolského�
charakteru�nebo�s�texty�
vysoké�stylistické�úrovně.�Lze�
zvolit�typ�zkoušky,�zaměřený�
buď�na�společenské,�nebo�
na�přírodní�vědy.

A2 B1 B2 C1

Affaires    

Pro�studenty�a�odborníky,�
kteří�chtějí�doložit�svou�
úroveň�francouzštiny�
v�daných�oborech.

Hodnotí�komunikační�
schopnosti�v�oborech:�
obchodní,�právnická�
a�lékařská�francouzština,�
diplomacie,�cestovní�ruch�
a�hotelnictví�a�administrativa.

Tourisme, Hôtellerie, 
Restauration  

Relations internationales 

Juridique 

Médical 

PŘEHLED�ZKOUŠEK

Osvědčení
(platnost�2�roky)

TYP ÚROVNĚ ZKOUŠKY KOMU JE ZKOUŠKA 
URČENA? POPIS

A1 A2 B1 B2 C1 C2

TCF 

TOUT PUBLIC      

Zájemci�starší�16�let,�
kteří�si�chtějí�ověřit�svou�
úroveň�francouzštiny�
z�osobních,�studijních�
nebo�profesních�důvodů.

Test�určí�úroveň�studenta�
(od�A1�do�C2)�v�různých�
jazykových�dovednostech.
Požadovaná�jazyková�úroveň�
se�může�lišit�dle�nastavení�
studijních�programů�nebo�
administrativních�orgánů

TCF ANF      
Zájemci�o�francouzské�
občanství.

TCF DAP      
Zájemci�o�studium�na�
francouzské�univerzitě.

TCF QUEBEC      
Zájemci�starší�16�let,�kteří�
ofi�ciálně�žádají�o�imigraci�
do�Quebecu.

TEF TOUT PUBLIC      

Zájemci�starší�16�let,�
kteří�si�chtějí�ověřit�svou�
úroveň�francouzštiny�
z�osobních,�studijních�
nebo�profesních�důvodů

Test�určí�úroveň�studenta�
(od�A1�do�C2)�v�různých�
jazykových�dovednostech.
Požadovaná�jazyková�úroveň�
se�může�lišit�dle�nastavení�
studijních�programů�nebo�
administrativních�orgánů.

TEF CANADA      
Zájemci�starší�16�let,�kteří�
ofi�ciálně�žádají�o�imigraci�
do�Kanady.

TEF QUÉBEC      
Zájemci�starší�16�let,�kteří�
ofi�ciálně�žádají�o�imigraci�
do�Quebecu.
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Přípravné kurzy jsou určeny těm, kdo se  
chtějí přihlásit na zkoušky DELF a DALF  
v úrovních B1, B2 a C1. Tato příprava vám  
umožní nejen seznámit se se strukturou 
zkoušek, ale také se naučit, jak správně 
postupovat v jejích jednotlivých etapách: 
porozumění nahrávkám, mluveném projevu, 
porozumění textu a písemném projevu. 
Na konci kurzu si budete moci vyzkoušet 
simulaci zkoušky a obdržíte individuální rady 
od lektora. 

Přípravné kurzy nepodmiňují účast na 
zkouškách DELF a DALF, ale přesto vám je 
vřele doporučujeme.

PŘÍPRAVA�NA�ZKOUŠKY�DELF�A�DALF�TOUT�PUBLIC� PŘÍPRAVA�NA�ZKOUŠKY�DELF�JUNIOR�A�SCOLAIRE

Kurzy jsou určeny studentům, kteří se chtějí připravit na zkoušky DELF SCOLAIRE a JUNIOR 
úrovní B1 a B2. Stejně jako obsah samotné zkoušky odpovídá probíraná látka jejich věku  
i zájmům.

10TÝDENNÍ KURZY 1×120‘
týdně

DELF B1 min.B1.2
DELF B2 min. B2.2
DALF C1 min. C1

20 hodin Max.
12

3 700,-*
(4 100,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
6.�–�10.�11.�2017 20.�11.�2017�–�9.�2.�2018

5.�–�9.�3.�2018 19.�3.�–�11.�6.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO

7TÝDENNÍ KURZY 1×180‘
týdně

DELF B1 min.B1.2
DELF B2 min. B2.2 21 hodin Max.

12
3 700,-*
(4 100,-)

ZÁPISY A ROZŘAZOVACÍ TESTY TERMÍNY KURZŮ
4.�–�15.�9.�2017 23.�9.�–�11.�11.�2017

22.�1.�–�26.�1.�2018 10.�2.�–�24.�3.�2018

* Pro držitele členské karty IF Pass

ZIMA

PODZIM

JARO

LÉTO
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ZKOUŠKY ZKOUŠKY

* Zvýhodněný tarif mohou uplatnit studenti Francouzského institutu v Praze a Francouzských aliancí 
v České republice zapsaní v rámci skupinových nebo individuálních kurzů ve školním roce 2017-18.

HARMONOGRAM 
ZKOUŠEK 2017-18 Termín�zkoušky Zápisy

DELF SCOLAIRE
A1, A2 800,-

23.�–�28.�11.�2017 16.�–�27.�10.�2017
B1, B2 1400,-

Studenti�IFP Veřejnost

DELF / DALF
TOUT PUBLIC

A1, A2 1 200,- 1 400,-

19.�–�23.�2.�2018 15.�–�26.�1.�2018B1, B2 2 200,- 2 400,-

C1, C2 3 200,- 3 400,-

Studenti�IFP Veřejnost

DELF / DALF
TOUT PUBLIC

A1, A2 1 200,- 1 400,-

18.�–�22.�6.�2018 9.�–�18.�5.�2018B1, B2 2 200,- 2 400,-

C1, C2 3 200,- 3 400,-

DELF JUNIOR
A1, A2 850,-

3.�–�6.�4.�2018 19.�2.�–�2.�3.�2018B1 1450,-

B2 1500,-

DELF PRIM
A 1.1 750,-

30.�5.�2018 12.�–�23.�3.�2018
A1 850,-

Studenti�IFP Veřejnost

DELF PRO
A1, A2 1 200,- 1 400,-

4.�–�7.�6.�2018 9.�–�18.�5.�2018
B1, B2 2 200,- 2 400,-

Studenti�IFP Veřejnost Termín�zkoušky Zápisy

DIPLÔMES 
DE FRANÇAIS 
PROFESSIONNEL

Affaires 
C1 3 300,- 3 500,-

11.�–�15.�6.�2018 7.�5.�–�5.�6.�2018Ostatní 
obory  

(viz�str.�27)

3 100,- 3 300,-
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TESTY

MODULY

TCF Povinný�modul 2 400,-

INFORMACE  
O KONÁNÍ TESTŮ:

kurzy.ifp.cz

cours@ifp.cz

221 401 006

TCF + 1 Povinný�modul�+�1�nepovinný�modul� 
(písemný�projev�nebo�mluvený�projev) 3 500,-

TCF + 2 Povinný�modul�+�2�nepovinné�moduly� 
(písemný�projev�a�mluvený�projev) 4 600,-

TCF ANF Povinné�moduly� 
(porozumění�mluvenému�slovu�a�mluvený�projev) 2 400,-

TCF DAP Povinný�modul�+�písemný�projev 3 500,-

TCF QUEBEC
Volitelné moduly:�porozumění�psanému�textu 
/porozumění�mluvenému�slovu/písemný�projev 
/mluvený�projev

1250,-  
/modul

MODULY

E-TEF 

Povinný modul
porozumění�psanému�textu�a�mluvenému�slovu,�
slovní�zásoba,�gramatika

3 300,-
INFORMACE  

O KONÁNÍ TESTŮ:

kurzy.ifp.cz

cours@ifp.cz

221 401 006

Nepovinné moduly
písemný�projev/mluvený�projev

1 250,- 
/modul

E-TEF 
QUEBEC

Volitelné moduly
porozumění�psanému�textu/porozumění�
mluvenému�slovu/písemný�projev/mluvený�projev

1 400,-  
/modul

E-TEF 
CANADA 

Povinné moduly
porozumění�psanému�textu�+�porozumění�
mluvenému�slovu�+�písemný�projev�+�mluvený�projev

5 600,-
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50� Kontakt

KONTAKT

SEKRETARIÁT ODDĚLENÍ KURZŮ

po – čt: 10:00–12:00 / 15:00–18:00
pá: 9:30–12:00

tel.: +420 221 401 006
e-mail: cours@ifp.cz, kurzy.ifp.cz

POZNÁMKY:



Francouzský institut v Praze 
Štěpánská 644/35, Praha 1 – 110 00
T (+420) 221 401 011

kurzy.ifp.cz

Institut français de Prague


