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Francúzsko-slovenská škola v Bratislave vznikla v roku 2003.    

 Bratislava 1. septembra (SkolskyServis.sk) - Otvorenie nového školského roka 
Francúzsko-slovenskej školy v Bratislave sa bude konať vo štvrtok 4. septembra o 08.15 hod. v 
kompletne zrekonštruovaných priestoroch v Petržalke na ul. Marie Curie Sklodowskej 1.   

 Na otvorení sa zúčastní Peter Pellegrini, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky, Milan Ftáčnik, primátor Bratislavy, Vladimír Bajan, starosta mestkej časti Petržalka, ako 
aj Didier Lopinot, francúzsky veľvyslanec na Slovensku. Predstavenie priestorov a návštevu školy 
zabezpečia p. Ivan Saudreau, prezident Združenia pre Francúzsku školu v Bratislave a p. Yves Caffé, 
riaditeľ Francúzsko-slovenskej školy v Bratislave.    

 Francúzsko-slovenská škola v Bratislave vznikla v roku 2003. Je Členom združenia škôl Agentúry 
pre výučbu francúzštiny v zahraničí (AEFE). Do júna 2014 sídlila v budove školy na Cadrovej ulici v 
štvrti Kramáre.    

 V rámci projektu rozvoja a vd´aka úspešnej spolupráci s pánom ing. Marekom Mojtom, predsedom 
združenia FC Petržalka Akadémia a zriadovateľom Strednej súkromnej odbornej školy športu, 
francúzsko-slovenská škola odteraz privíta žiakov v kompletne zrekonštruovaných priestoroch.    

 V roku 2014 navštevovalo francúzsko-slovenskú školu 150 žiakov rôznych národností. Cieľom je, 
aby škola mohla prijať 350 žiakov. Toto školské zariadenie má dvojitú akredidáciu, od francúzskeho a 
slovenského Ministerstva školstva.   

 Francúzsko-slovenská škola v Bratislave v skratke :  

 - Bola založená v roku 2003 ;  

 - Nové a moderné priestory (4000 m2) v blízkosti futbalového ihriska a klziska;  

 - Člen združenia škôl Agentúry pre výučbu francúzštiny v zahraničí (AEFE), ktoré združuje 
približne 500 zariadení v 130 krajinách ;  

 - Škola mala pri otvorení 7 žiakov, v školskom roku 2014-2015 prijme 200 žiakov, v školskom roku 
2013-2014 mala 150 žiakov;  

 - Škola s dvojitou akreditáciou, ktorá nadväzuje na slovenský a francúzsky školský program ;   

 - Škola vychováva deti rôznych národností (francúzskej, slovenskej a iných) od veku 2 rokov (>> 
materská škola <<) do 14 rokov (>> stredná škola <<) ;  

 - Škola si želá prijať každý rok väčsí počet slovenských detí ;  

 - Škola umožní školákom vo veku 15 rokov pokračovať v štúdiu na francúzskom gymnáziu vo 
Viedni alebo integráciu na Gymnáziu Metodova v Bratislave (bilingválna sekcia);  

 - Škola ponúka Euro-školu (stredná škola, 8 hodín angličtiny týždenne a druhý cudzí jazyk od veku 
11 rokov).   

 Webová stránka Francúzskej školy v Bratislave www.ecolefrancaise.sk   

 http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/francuzsko-slovenska-skola-v-bratisla/12692-clanok.html  

 


