
  
   © Francouzský institut v Praze 

 

Glosá ř (výběr) 
 
m., mužský rod (masculin) 
f., ženský rod (féminin) 
pl., množné číslo (pluriel) 
 

 
Heslo 

 

 
Rod 

 
Překlad 

 
Doplňující význam 

@  zavináč vyslovuje se [arobáz], psáno „arobase“ 
1ère f.  viz „classe“ 
2nde f.  viz „classe“ 

někdy se také používá „2nde générale et technologique“ resp. „2nde GT“ 
accompagnement 
personnalisé 

m. individuální příprava více viz na http://eduscol.education.fr/cid54928/accompagnement-personnalise.html nebo 
brožura ke stažení ve francouzské a anglické verzi na: 
http://media.eduscol.education.fr/file/dossiers/01/7/accompagnement_personnalise_VF-
VA_148017.pdf?bcsi_scan_96404f7f6439614d=0&bcsi_scan_filename=accompagnement_p
ersonnalise_VF-VA_148017.pdf) 

agenda  m. diář  
agent comptable  m. ekonom(ka) školy/účetní používá se pouze mužský rod, i když se jedná o ekonomku školy 
ASSR f. školní osvědčení o 

bezpečnosti provozu 
zkr. z „attestation scolaire de sécurité routière“ 
Školní osvědčení o bezpečnosti provozu má dvě úrovné označované jako ASSR1 a ASSR2. 
Osvědčení ASSR1 je možné získat již od 6. třídy na základní škole a je předpokladem 
k získání řidičského oprávnění skupiny AM (moped, skútr apod.). 
Osvědčení ASSR2 je možné získat nejdříve v posledním ročníku základní školy a je 
předpokladem k získání řidičského oprávnění skupiny A, A1, B a B1.  

B2i  m. osvědčení o počítačové a 
internetové gramotnosti 

zkr. z „brevet informatique et Internet“ 
Osvědčení o počítačové a internetové gramotnosti by měli žáci získat zpravidla nejpozdějí do 
ukočení základní školy („collège“). Jeho získání není podmíněno složením závěrečné 
zkoušky, ale jedná se o doklad o dovednostech žáka v používání multimediálních nástrojů a 
internetu. 
Více informací na http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html.  

baccalauréat  m. státní maturitní zkouška Ve Francii se na středních školách maturuje z některých předmětů již na konci ročníku 
première (těmto zkouškám se říká „épreuves anticipées au baccalauréat“), z ostatních 
předmětů se maturuje na konci ročníku terminale. 
Na konci ročníku première se maturuje z těchto předmětů (střední školy typu „lycée général“): 
větev ES: francouzský jazyk a literatura (písemně, ústně), přírodovědný předmět „sciences 
(písemně), ročníková práce „TPE“ (hodnocení práce, obhajoba ústně) 
větev L: francouzský jazyk a literatura (písemně, ústně), přírodovědný předmět „sciences“ 
(písemně), ročníková práce „TPE“ (hodnocení práce, obhajoba ústně) 
větev S: francouzský jazyk a literatura (písemně, ústně), ročníková práce „TPE“ (hodnocení 
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práce, obhajoba ústně) 
BCG   viz „vaccination“ 
brouillon  m. papír nanečisto v češtině se také používá lidový název „šmírák“ 
bulletin (scolaire)  m. (školní) vysvědčení Na konci každého trimestru studenti dostávají vysvědčení. Závěrečné vysvědčení za celý 

školní rok se ve Francii nevydává.  
calendrier scolaire  m. organizace školního roku tj. oficiální datum, kdy začíná školní rok a kdy končí výuka, a dále termíny školních prázdnin 

Konkrétní datum zahájení školy může být různé pro nižší ročníky (seconde) a pro vyšší 
ročníky (première, terminale), které zpravidla začínají školu až následující den. Den, kdy 
začíná výuka podle rozvhu hodin, je zpravidla stejný pro všechny ročníky. 
Dušičkové a vánoční prázdniny se na všech školách ve Francii konají vždy ve stejném 
termínu. Termíny zimních a jarních prázdnin se ovšem liší podle lokality škol (zóny A, B a C). 

carte de mutuelle  f. elektronický průkaz 
zdravotního připojištění 

jedná se o doplňkové připojištění k základnímu zdravotnímu pojištění (viz heslo „carte vitale“) 

carnet de vaccination  m. očkovací průkaz doporučuje se, aby si studenti vzali s sebou do Francie fotokopii očkovacího průkazu 
carte vitale  f. elektronický průkaz 

zdravotního pojištění 
Jedná se průkaz vydávaný francouzským pojištěncům, který je platný pouze na území 
Francie. 
České zdravotní pojišťovny vydávají svým pojištěncům tzv. Evropský průkaz zdravotního 
pojištění, který je platný na území ČR a v omezeném režimu také v ostatních státech Evropy. 
Při cestě do zahraničí se doporučuje českým občanům sjednat komerční připojištění. 

CAV m.  zkr. ze „cinéma-audiovisuel“; jedná se o jeden z povinně volitelných předmětů v ročníku 
seconde 

cellulaire  m. mobilní telefon z angl. „cellular“ 
Termín „cellulaire“ se používá velice výjimečně. 

certifica t médical  m. lékařské potvrzení Doporučuje se, aby studenti měli před odjezdem do Francie vystaveno od svého ošetřujícího 
(obvodního) lékaře potvrzení o svém zdravotním stavu. Tiskopis potvrzení je rozesílán 
studentům v dvojjazyčné česko-francouzské verzi. Po příjezdu na lyceum studenti toto 
potvrzení odevzdají na školní ošetřovnu („infirmerie“). 

CIO m. centrum pro informace a 
kariérové poradenství 

zkratka ze „Centre d’information et d’orientation“ 
Místo výkonu profese kariérových a psychologických poradců (viz heslo „COP“). 

classe  f. ročník, třída Studium na středních školách ve Francii trvá tři roky (maturitní zkoušku studenti skládají v 18 
letech). Ročníky studia se nazývají :  
2nde (seconde)  = 1. ročník 
1ère (première) = 2. ročník 
terminale = 3. ročník (závěrečný ročník studia) 

commune  f. obec, město  
conseil de classe  m. klasifikační porada koná se třikát do roka, vždy na konci každého trimestru 
COP m. kariérový a psychologický 

poradce 
zkratka z „conseiller d’orientation-psychologue“ 
Jedná se o nepedagogického pracovníka, který zajišťuje kariérové poradenství a 
poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě studentů. Zároveň 
působí jako psychologický poradce. 
Tento pracovník není zaměstnancem školy, nicméně pracovně do škol dochází (část své 
činnosti vykonává v centru pro informace a kariérové poradenství, viz heslo „CIO“). 
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Tento pracovník tedy vykonává část své činnosti, kterou má na českých školách na starosti 
výchovný poradce. 

courriel  m. e-mail složenina z "courrier" a "électronique" (tj. "elektronická pošta") 
CPE m., f.  zkratka z „conseiller principal d'éducation“ 

Z hlediska administrace studia na lyceu se jedná o jednu z nejdůležitějších osob, se kterou 
bude student v nejužším kontaktu během studia. CPE je nepedagogický pracovník školy, 
který má na starosti kontrolu docházky, organizaci školního rozvrhu, stará se o bezpečnost 
studentů během výuky i v rámci dalších aktivit školy; zajišťuje komunikaci s učiteli, co se týče 
prospěchu studentů v jednotlivých předmětech apod. Dále se účastní klasifikačních porad a 
řeší vzniklé situace (např. má-li student problémy s výukou, CPE doporučí řešení příp. 
setkání s výchovným poradcem/školním psychologem apod.). Mezi další činnosti CPE patří 
organizování mimoškolních aktivit třídy i jednotlivých studentů (školní výlety, činnost školního 
klubu apod.). 
Pracovník CPE vykonává svoji činnost v rámci „vie scolaire“ (viz heslo). 

demi -pension  f. polopenze týká se studentů stravujících se ve školní jídelně (pouze obědy), viz heslo „qualité (de 
l'élève)“ 

département  m. okres, department Francie se v rámci přeneseného výkonu státní správy (decentralizace) dělí na tři územně-
správní celky (ÚSC): 

- kraje (régions) 
- okresy (départements) 
- obce (communes) 

V každém z těchto ÚSC si občané volí svoje zastupitele (podobně v ČR existují vyšší a nižší 
územně-správní celky, tj. kraje resp. obce).  
Pozn.: ve francouzských tiskopisech čeští studenti kolonku „département“ nevyplňují. 

divi sion  f.  viz „classe“ 
Termín „division“ se používá spíše sporadicky. Pro označení ročníku studia se nejčastěji 
používá termín „classe“. 

domicile  m. bydliště  
dortoir  m. internát  
dossier médical  m. zdravotnická dokumentace Každý francouzský žák má na základní škole („collège“), na které studuje, vedenu svoji 

osobní zdravotnickou dokumentaci (v případě žáků pokračujících ve studiu na lyceu, je tato 
dokumentace přeposílána ze základní školy na lyceum). Pro účely zjištění zdravotního stavu 
českých studentů, kteří nemají vlastní francouzskou zdravotní dokumentaci, se doporučuje 
nechat si vystavit od ošetřujícího lékaře v ČR potvrzení o zdravotním stavu, tzv. certificat 
médical (viz heslo).  

doublement  m. opakování ročníku  
DTP   viz „vaccination“ 
EDE m.  viz „enseignement d'exploration“ 
élève  m., f. žák, žákyně Ve Francii se oddělují termíny označující studující na základních a středních školách, tzn. 

élèves , a studující na vysokých školách, příp. v pomaturitním (nevysokoškolském) studiu, 
např. na vyšších odborných školách (obory BTS apod.), těmto studujícím se říká étudiants . 
Zjednodušeně řečeno, do maturity jsou studující nazývání "žáky", po maturitě se jim říká 
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"studenti"; naopak v ČR jsou "studenty" nazýváni ti, kteří studují na střední škole.  
emploi du temps  m. rozvrh hodin  
enfant à charge  m. nezaopatřené dítě  
enseignement commun  m. předmět povinného základu společné předměty pro všechny studenty v daném ročníku (bez ohledu na zvolenou větev 

studia) 
ročník seconde: francouzština, dějepis, zeměpis, první cizí jazyk, druhý cizí jazyk, 
matematika, fyzika, chemie, biologie (SVT), tělocvik (EPS), občanská výchova (ECJS), 
individuální příprava. 
ročník première: francouzština, dějepis, zeměpis, první cizí jazyk, druhý cizí jazyk, tělocvik 
(EPS), občanská výchova (ECJS), individuální příprava, mezipředmětový seminář (TPE). 
ročník terminale: první cizí jazyk, druhý cizí jazyk, tělocvik (EPS), občanská výchova (ECJS), 
individuální příprava. 

enseignement d'exploration  m. povinně volitelný předmět v ročníku "seconde" si student z povinně volitelných předmětů nabízených školou volí dva 
předměty, přičemž jeden z nich musí být s ekonomickým zaměřením (tj. PFEG nebo SES, viz 
hesla) 

enseignement facultatif  m. nepovinný předmět někdy se také používá spojení „option facultative“ 
enseignement obligatoire  m. povinně vyučovací předmět  
enseignement obligatoire au 
choix (à choisir)  

m. povinně volitelný předmět 
specializace 

týká se pouze větví L a S 
V ročníku première se jedná o následující povinně volitelné předměty specializace (student si 
volí jeden z nabízených předmětů): 
větev L: matematika, jazykový seminář (LV1, LV2), latina, řečtina, LV3, umění 
větev S: člověk a příroda (SVT), inženýrské vědy (SI) 

enseignement spécifique  m. povinný předmět specializace týká se všech větví ES, L a S 
V ročníku première se jedná o následující povinné předměty specializace: 
větev ES: ekonomické a společenské vědy, matematika, přírodovědný předmět (sciences) 
větev L: francouzská literatura, zahraniční literatura v cizím jazyce, přírodovědný předmět 
(sciences) 
větev S: matematika, fyzika, chemie 

ECJS f.  zkr. z „éducation civique, juridique et sociale“ (občanská, právní a sociální výchova); jedná se 
o jeden z předmětů povinného základu v ročnících seconde, première a terminale 

EPS f.  zkr. z „éducation physique et sportive“ (tělesná a sportovní výchova); jedná se o jeden 
z předmětů povinného základu v ročnících seconde, première a terminale 

ES (série ES, série 
économique et sociale) 

  viz „série“ 

établissement (scolaire)  m. škola termínem „établissement“ je nutné rozumět ve smyslu „lyceum“ (obecný termín pro označení 
„střední škola“) 

fili ère f. zaměření studia, větev viz „série“ 
frais d'internat  m. pl. dosl. „náklady na internát“ ve skutečnosti se nejedná pouze o náklady na ubytování studenta v internátě školy, ale o 

celkové náklady na jeho ubytování + stravování ve školní jídelně (tj. snídaě, obědy i večeře); 
platba se provádí ve třech tranších (poměrná část za každý trimestr), částka se hradí vždy 
v průběhu daného trimestru. 

FSE m.  doslova: foyer socio-éducatif 
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Tato společenská a vzdělávací centra existují na všech školách ve Francii, jedná se o 
sdružení nabízející studentům školy aktivity vedoucí k rozvoji studenta a jeho smyslu pro 
odpovědnost. Mezi tato centra patří zejména různé školní kluby apod. (často tyto kroužky 
vedou někteří ze studentů lycea). Centra FSE se také podílejí na financování školních výletů 
apod. Prostředky na svoji činnost centra FSE získávají z dobrovolných příspěvků studentů 
(na začátku školního roku mohou studenti zaplatit FSE symbolický příspěvek; jedná se o 
částku cca 15,- €/ rok), příp. také z prodeje vlastních výrobků, formou přijímání darů apod. 

gestionnaire  m., f. správce školy  
horaires  m. (pl.) učební plán tj. seznam předmětů v ročníku a týdenní hodinová dotace 
infirmerie  f. ošetřovna ošetřující personál: "infirmiers" resp. "infirmières" 
intendance  f. (ekonomická) správa školy  
interne  m. student ubytovaný v internátě 

školy a stravující se ve školní 
jídělně 

viz dále heslo „qualité (de l'élève)“ 

Internet  
 

 internet ve francouzštině se slovo Internet píše s velkým "I" na začátku a navíc je tento výraz bez 
členu (např. „připojit se k internetu“ se řekne „se connecter à Internet“), ne vždy se však toto 
pravopisné pravidlo dodržuje… 

L (série L, série littéraire)    viz „série“ 
langue et culture de 
l’Antiquité  

f.  viz „LCA“ 

langue vivante  f.  viz „LV“ 
LCA 
 

f. jazyk a kultura starověku latina, řečtina 
Jedná se o povinně volitelný předmět/povinně volitelný předmět specializace resp. nepovinný 
předmět 

lu et approuvé  
 

 „přečetl(a) jsem si a 
souhlasím“ 

jedná se o slovní spojení vyjadřující souhlas s podmínkami v předkládané smlouvě, formuláři 
apod. (zpravidla je jedná o souhlas rodičů s dokumenty, které lyceum předkládá k 
odsouhlasení: školní řád, internátní řád apod.) 

LV f. cizí (živý) jazyk Na středních školách ve Francii jsou povinné dva cizí jazyky. Student si může v rámci 
povinně volitelných předmětů/povinných předmětů specializace nebo nepovinných předmětů 
také zvolit další (třetí) cizí jazyk. Obvykle se používají tyto zkratky:  
LV1 = první cizí jazyk (vyučuje se od 2. třídy na základní škole) 
LV2 = druhý cizí jazyk (vyučuje se od 8. ročníku na ZŠ, fr. „classe de 4ème de collège“) 
LV3 = (další) třetí cizí jazyk (s výukou se začíná od 1. ročníku na lyceu); LV3 je nabízen jako 
povinně volitelný a/nebo jako nepovinný předmět 

lycée  m. střední škola Lycea ve Francii se dále dělí podle oborů vzdělání (které jsou ukončovány státní maturitní 
zkouškou) na tyto druhy škol:  
lycée général = gymnázium 
lycée technologique = střední odborná škola 
lycée professionnel = střední odborné učiliště 

mobile  m. mobilní telefon  
mutuelle  f. vzájemná pojišťovna ve Francii se lze připojistit u tzv. „mutuelle“, pojištěnci získávají „carte de mutuelle“ (viz heslo) 
nombre d’enfants à charge  m. počet nezaopatřených dětí pro termín „nombre“ (počet) se také někdy používá zkrácenýtvar „nbre“ 



  
   © Francouzský institut v Praze 

 

option facultative  f. nepovinný předmět někdy se také používá spojení „enseignement facultatif“ 
PACS (psáno též „pacs“) m. občanský pakt solidarity zkr. z „pacte civil de solidarité“, vyslovuje se [paks] 

Jedná se francouzskou formu registrovaného partnerství (mezi osobami stejného nebo 
odlišného pohlaví) platnou od r. 1999. Osoby, které uzavřely tento pakt (nazývají se 
„pascés“), sice nejsou sezdány ve smyslu manželského svazku, ale vlastní společný majetek, 
mohou společně danit a jsou daňově zvýhodněny v rámci dědického řízení. 

pension complète  f. plná penze týká se studentů ubytovaných v internátě školy a stravujících se ve školní jídelně (snídaně, 
obědy, večeře), viz heslo „qualité (de l'élève)“ 

PFEG m.  zkr. z „principes fondamentaux de l’économie et de la gestion“ (základní principy ekonomie a 
řízení); jedná se o jeden z povinně volitelných předmětů v ročníku „seconde“ 

portable  m. mobilní telefon  
première  f.  viz „classe“ 
programme(s)  m. (pl.) učební osnovy Ve Francii se na všech školách vyučuje podle jednotných, státem garantovaných učebních 

osnov. Rozdíl oproti ČR spočívá v tom, že každá česká škola má svůj vlastní školní 
vzdělávací program (ŠVP), který vychází z rámcového vzdělávacího programu (RVP) 
vypracovaného ministerstvem školství. Jednotné učební osnovy v ČR neexistují. 
Odkazy: 
Osnovy pro ročník seconde: http://eduscol.education.fr/pid24316/programmes-seconde-
generale-technologique.html 
Osnovy pro ročníky première a terminale: http://eduscol.education.fr/cid46522/programmes-
du-cycle-terminal-de-la-voie-generale.html (dále je třeba si rozkliknout jednotlivé předměty 
podle větve studia: ES, L, S) 

proviseur  m. ředitel školy Ve Francii se rozlišuje, jedná-li se o ředitele školy v primárním stupni vzdělávání (MŠ, 1. st. 
ZŠ) a sekundárním stupni vzdělávání (2. st. ZŠ, SŠ). 
directeur = ředitel MŠ (école maternelle) nebo 1. st. ZŠ (école élémentaire) 
principal = ředitel školy v nižším sekundárním cyklu („collège“) 
proviseur = ředitel školy ve vyšším sekundárním cyklu („lycée“) 

qualité (de l'élève)  f. statut žáka 
 

Pod pojmem „qualité“ (někdy se také používá termín "régime") se rozlišují tyto kategorie: 
- externe: žák nebydlí na internátě ani nechodí na obědy do školní jídelny (tzn. bydlí u rodičů 
a chodí na obědy domů) 
- demi-pensionnaire: žák bydlí doma u rodičů, ale obědvá ve školní jídelně 
- interne: žák bydlí na internátě školy a stravuje se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře), 
- interne-externé: žák nebydlí na internátě školy, ale jinak se stravuje ve školní jídelně jako 
"interne" (tzn. snídá, obědvá i večeří ve školní jídelně) 

redo ublement  
 

m. opakování ročníku viz také „doublement“ 

réfectoire  m. školní jídelna  
régime  m.  viz „qualité (de l'élève)“ 
rentrée (scolaire)  f. zahájení školního roku  
rentrée des classes  f. zahájení školního roku 

(studenti školy) 
z organizačních důvodů začíná škola studentům ve vyšších ročnících (première a terminale) 
zpravidla o 1-2 dny později než studentům v ročníku seconde 

rentrée des enseignants  f. zahájení školního roku den nástupu vyučujících do lycea po skončení prázdnin 
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(vyučující) 
rentrée des (élèves)  internes  f. nástup na internát  
responsable financier  m. osoba plnící vyživovací 

povinnost 
rodiče studenta příp. jiná fyzická osoba 

responsable légal  m. zákonný zástupce rodiče studenta, příp. pěstoun/poručník (viz „tuteur“) 
RIB m. bankovní spojení doslova: relevé d’identité bancaire 

RIB obsahuje číslo účtu a kód banky pro vnitrostátní platební styk (mezi francouzskými 
bankami) a dále kódy IBAN a BIC (SWIFT) pro mezinárodní platby. 

ROR   viz „vaccination“ 
S (série S, série 
scientifique) 

  viz „série“ 

seconde  f.  viz „classe“ 
sécurité sociale  f. sociální zabezpečení do tiskopisů pro lyceum se v tomto případě uvádí název a adresa zdravotní pojišťovny v ČR 

(přikládá se také kopie Evropského průkazu zdravotního pojištění) 
self  m. školní jídelna  
série  f. zaměření studia, větev  Na středních školách se všeobecně vzdělávacími obory vzdělání (lycée général) si v 

ročnících première a terminale vybírají studenti z těchto tří větví: 
ES (= économique et sociale): ekonomika a společenské vědy/ ekonomicko-
společenskovědní větev 
L (= littéraire): cizí jazyky a literatura/humanitní větev 
S (= scientifique): matematika a přírodní vědy/ přírodovědná větev 

SES f.  zkr. ze „sciences économiques et sociales“ (ekonomické a společenské vědy); jedná se o 
jeden z povinně volitelných předmětů v ročníku seconde 

SI f. (pl.)  zkr. ze „sciences de l’ingénieur“ (inženýrské vědy); jedná se o jeden z povinně volitelných 
předmětů specializace ve větvi S (resp. o jeden z povinně volitelných předmětů v ročníku 
seconde) 

site (site web, site sur la 
Toile)  

m. webové stránky  

sonn erie  f. zvonění  
SVT f. (pl.)  zkr. ze „sciences de la Vie et de la Terre“ (člověk a příroda); jedná se o jeden z předmětů 

povinného základu v ročníku seconde resp. povinně volitelných předmětů specializace ve 
větvi S v ročnících première a terminale 

terminale  f.  viz „classe“ 
ticket modérateur  m. poplatek u lékaře  
Toile  f. web, síť (internetová) jedná se o doslovný překlad z angl. „web“, "pavučina"; úplný název zní World Wide Web 

("celosvětová pavučina") 
travaux personnels 
encadrés 

m.  viz „TPE“ 

TPE m. mezipředmětový seminář doslova: „osobní práce vedená pod (odborným pedagogickým) dohledem“ 
více viz na http://eduscol.education.fr/cid47789/tpe.html 
V ročníku première se z předmětu TPE maturuje v průběhu 2. trimestru (před jarními 
prázdninami): maturitní komise hodnotí závěrečnou práci a student vykonává ústní zkoušku. 
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trimestre  m. trimestr doslova „čtvrtletí“. Ve Francii je školní rok organizován do tří klasifikačních období, tzv. 
trimestrů (1. trimestr: září – prosinec, 2. trimestr: leden – březen, 3. trimestr: duben – červen). 
Na konci každého trimestru studenti dostávají vysvědčení (viz heslo „bulletin“). 

trousse  f. penál  
trousseau (d ’internat ) m.  vybavení/seznam věcí na internát, které si sebou bere student z domova 
tuteur  m. pěstoun, poručník osoba vykonávající náhradní péči o dítě (jiná fyzická osoba než rodiče studenta) 
UNSS f. Národní svaz školního sportu zkratka názvu sportovní organizace Union nationale du sport français. 

Jedná se o celostátní organizaci vykonávající svoji činnost ve spolupráci s francouzskými 
školami v sekundárním stupni vzdělávání (tzn. na školách „collèges“ a „lycées“). Organizuje 
tělesné a sportovní aktivity studentů škol prostřednictvím sportovních klubů sdružených ve 
svazu UNSS. Nabízené aktivity se konají nad rámec povinně vyučovacího předmětu „EPS“ 
(viz heslo). 

vaccination  f. očkování typy očkování: 
DTP = diphtérie (záškrt), tétanos (tetanus), poliomyélite (dětská obrna) 
ROR = rougeole (spalničky), oreillons (příušnice), rubéole (zarděnky, rubeola) 
BCG = vaccin bilié de Calmette et Guérin (očkování proti tuberkulóze) 

vie scolaire  f.  důležitá organizační složka každé školy ve Francii (v ČR neexistuje odpovídající ekvivalent), 
která se stará se o veškeré dění na škole mimo výuku (např. řeší omluvenky, vyřizuje 
přihlášení/odhlášení studenta na obědy, v součinnosti s „infirmerie“ (viz heslo), řeší vzniklé 
zdravotní problémy studentů, dohlíží nad respektováním školního řádu, je kontaktním místem 
pro studenty ubytované v internátě školy apod.). 
Činnost „vie scolaire“ zajišťuje pracovník CPE (viz heslo) a jeho asistenti. 

 
 


