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Informační bulletin č. 4/2012 

 

Vážení přátelé, 

opět uplynulo několik měsíců a my vám předkládáme čtvrté číslo Informačního bulletinu Sdružení 
bývalých studentů českých sekcí v Dijonu a Nîmes. Věříme, že vám takto umožníme být více 
v kontaktu s vývojem českých sekcí a českým sekcím pomůžeme aktivovat více společné energie. 

V tomto bulletinu bychom vás rádi upozornili zejména na zprávu o projektu Comenius Regio Nîmes 
– Praha 1, výsledky ankety mezi absolventy sekce v Dijonu týkající se dalšího zaměření jejich studia 
a pracovní kariéry a v neposlední řadě na vyhodnocení činnosti Lycejního stipendijního fondu v r. 
2012. 
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Stalo se 

 

Červenec: Comenius Regio Nîmes – Praha 1 

V červenci byl schválen projekt Comenius Regio Nîmes - Praha 1 „Grandir ensemble en Europe“, 
v jehož rámci budou školy z městské části Praha 1 a z Nîmes spolupracovat v průběhu šk. roků 
2012/2013 a 2013/2014. Podrobnosti o projektu naleznete v příloze č. 1 na konci bulletinu. 

 

Červenec 2012: setkání s partnery sekcí ve Francii, dořešení odchodů studentek 

Kristýna Křížová a Alena Kocháňová se začátkem července setkaly se zástupci české ambasády v Paříži 
a radnice a lycea v Nîmes. Důležitým bodem těchto setkání byla reakce na odchod tří děvčat z Nîmes 
po seconde (ze čtyř, které jsou v ročníku). Události tohoto typu mohou nastat, nicméně je důležité 
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podrobně analyzovat příčiny a pokusit se jejich opakování zabránit. Pro nás bylo neméně důležité 
ujistit francouzské partnery, že tyto odchody, které mohou být interpretované i jako projev nezájmu 
o nabízenou a z větší části dotovanou možnost studia ve Francii, jsou jen výjimkou a že rozhodně má i 
nadále smysl sekce rozvíjet. 

V situaci, kdy by v Nîmes zbyla 3 volná místa a sekce by se z 12 studentek zmenšila na 9 studentek, 
pohotově zareagovala fr. ambasáda v Praze. Uvolněná místa byla zaplněna dvěma studentkami 
z programu Rok ve Francii, dále jedna uchazečka z jarního konkurzu byla rovnou přijata do première. 

 

Srpen 2012: piknik v Riegrových sadech 

16. 8. 2012 uspořádalo Sdružení piknik v Riegrových sadech. Přes zamračené počasí se sešlo kolem 
dvaceti bývalých, současných i nově nastupujících studentů jak z Dijonu a Nîmes, tak dokonce i ze 
Saint-Germain-en-Laye. O velkém úspěchu setkání svědčí i fakt, že se stalo podnětem k spontánnímu 
uspořádání dalšího, avšak tentokrát již jen karnotského srazu, který se uskutečnil dva týdny poté, u 
příležitosti odjezdu studentů do Dijonu. 

Fotografie: http://www.dijon-nimes.eu/fotogalerie/fotky-piknik-16-8-2012-riegrovy-sady/  

 

Listopad 2012: recepce na Francouzské ambasádě v Praze 

5. 11. 2012 se v prostorách francouzského velvyslanectví, u příležitosti vzniku Lycejního stipendijního 
fondu Sdružení (LSF) a poskytnutí prvních stipendií, uskutečnilo setkání současných studentů českých 
sekcí, jejich rodičů, dárců stipendijního fondu a několika osobností ze státní správy, které podporují 
činnost sekcí. K zúčastněným nejprve promluvil Pierre Lévy, současný francouzský velvyslanec, dále 
pak Pavel Fischer, bývalý český velvyslanec v Paříži, Ladislav Bánovec, vedoucí oddělení 
mezinárodních vztahů na MŠMT, předsedkyně Sdružení Kristýna Křížová a Ondřej Dušek, předseda 
Rady stipendijního fondu. 

Atmosféra setkání byla velmi příjemná. Všichni zúčastnění, jak studenti a jejich rodiče, tak i zástupci 
spolupracujících institucí, vřele ocenili působení stipendijního fondu. Jeho činnost podpořilo také 
francouzské velvyslanectví v Praze významným finančním darem.  

Podrobnosti o činnosti LSF za rok 2012 najdete v příloze č. 2 a zde:  
http://www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/darci/ 

Fotografie: http://www.dijon-nimes.eu/fotogalerie/recepce-ambasada-5-11-2012/,  
http://www.ifp.cz/Les-eleves-des-sections-tcheques 

Projev p. velvyslance: http://www.ifp.cz/IMG/pdf/discours_05-11-2012_FR.pdf 

 

Podzim - zima 2012/2013: prezentace sekcí na českých středních školách 

V letošním roce se opět uskutečnily besedy na českých středních školách, kde ochotní prezentátoři 
z řad absolventů studentům přiblížili, co obnáší tříleté studium ve Francii. Podařilo se zrealizovat 19 
besed ve 14 městech: Hradec Králové, Náchod, Vrchlabí, Praha, Prostějov, Olomouc, Brno, Tábor, 
Olomouc, Uničov, Jindřichův Hradec, Písek, Neratovice, Frýdlant nad Ostravicí a Ostrava-Poruba. Těší 
nás, že prezentací proběhlo výrazně více než v loňském roce (vloni se jich uskutečnilo 12). 

Na podzimním setkání Sdružení učitelů francouzštiny (SUF) se nám opět bohužel potvrdilo, že stále 
spousta francouzštinářů o sekcích vůbec neví.  

http://www.dijon-nimes.eu/fotogalerie/fotky-piknik-16-8-2012-riegrovy-sady/
http://www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/darci/
http://www.dijon-nimes.eu/fotogalerie/recepce-ambasada-5-11-2012/
http://www.ifp.cz/Les-eleves-des-sections-tcheques
http://www.ifp.cz/IMG/pdf/discours_05-11-2012_FR.pdf
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Všem milým prezentátorům bychom proto chtěli velice poděkovat za jejich čas a energické 
prezentační nasazení! Díky patří konkrétně:  

Anně Štulcové - Slavomíru Maňáskovi - Kristýně Janouškové – Danielu Kajprovi - Tereze Vařejkové - 
Lucii Mecerodové - Patrikovi Čekalovi - Renatě Šenkové - Petru Geislerovi - Martinu Geržičákovi - 
Vojtěchovi Bílému - Barboře Dominové - Monice Markové - Tereze Pechouškové - Filipovi Švábovi - 
Veronice Kraupnerové - Lindě Salajkové - Michaele Minaříkové - Aleně Kocháňové - Karolíně 
Koukolové - Kristýně Křížové - Markétě Šimůnkové - Michalu Šafránkovi. 

Poděkovat bychom chtěli samozřejmě také těm, kteří prezentovali nezávisle na koordinované akci.  
I vy jste našimi hrdiny! 

 

Ze setkání s učiteli francouzštiny na symposiu SUF jednoznačně vyplynulo, že povědomí o sekcích 
bohužel stále ještě výrazně pokulhává za žádoucím stavem i mezi vyučujícími a že je nezbytné i 
nadále s učiteli intenzivně komunikovat. 

Setkání s učiteli nám také pomáhají lépe porozumět jejich situaci a postojům, například tomu, že 
odchod nadaného studenta do Francie může pro učitele znamenat obtížnou situaci, neboť mu ze 
třídy odejde tahoun. Z pohledu ředitele školy pak může být tento odchod viděn pouze jako ztráta 
dotace na studenta. Jakkoliv jsme samozřejmě přesvědčeni, že odchod studenta není možné vnímat 
jako ztrátu, ale naopak jako jednoznačné plus pro prestiž školy, je třeba o tomto úhlu pohledu 
přesvědčovat i ostatní. 

 

Listopad 2012 – únor 2013: konkurz na šk. Rok 2013/2014 

MŠMT vyhlásilo konkurz do sekcí na šk. rok 2013/2014 s několika modifikacemi oproti předchozím 
rokům: 

 snížení horní věkové hranice pro uchazeče: do budoucna budou ke studiu přijímáni studenti ne 
starší než 16 let 

 vzhledem k našemu členství v EU se do sekce může přihlásit nejen občan ČR, ale i ten student, 
který má v ČR jen trvalý pobyt. 

(Komentář k otázce věkového limitu: cílem této změny je podpořit integraci českých studentů do tříd 
(tj. snížit věkový rozdíl mezi českými studenty a jejich fr. spolužáky), dále podpořit jeden z původních 
smyslůstudia v sekcích, jímž je příležitost k rozvoji a růstu (tj. studenti by především měli mít 
potenciál, který ve Francii budou rozvíjet, a ne být již hotovými osobnostmi s dokonalou 
francouzštinou).) 

Děkujeme všem, kteří se v rámci facebookové skupiny Dijon-Nîmes k této novince vyjádřili. Zejména 
děkujeme těm, kteří upozornili na nutnost upravit letošní definici věkové hranice tak, aby kvůli 
vyššímu věku nebyli automaticky vyloučeni ti, kteří měli v plánu se do konkurzu přihlásit již od 
loňského roku a kteří by se letos v důsledku změny podmínek konkurzu nemohli zúčastnit. 

Plné znění konkurzu pro šk. rok 2013/2014:  

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=593 

 

 

http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=593
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Listopad 2012: komunikace se zástupci českého velvyslanectví v Paříži 

Během dvou setkání se zástupci českého velvyslanectví v Paříži jsme diskutovali především o 
možnosti zapůjčení výstavy do lyceí v Nîmes v rámci projektu Comenius Regio a dalších možnostech 
spolupráce mezi Velvyslanectvím a Sdružením. Vyjednali jsme zapůjčení výstavy „Česká nej“, jež 
poputuje do nîmských škol na jaře tohoto roku a zprostředkuje školákům z jihu základní představení 
naší země. Dále jsme na Ambasádě diskutovali zejména o rozšíření ceny Václava Černého, jež se týká 
francouzských vysokoškoláků, kteří studují češtinu o středoškolskou kategorii. Z finančních důvodů se 
však tato iniciativa prozatím nepodaří zrealizovat. 

 

Leden 2013: pobyt delegace ředitelů škol z Nîmes v Praze 

Ve dnech 14. – 17. ledna 2013 pobývala v Praze 10členná delegace z Nîmes, vedená místostarostou, 
p. Jacky Raymondem, a složená dále z ředitelů nîmských škol a zástupců organizací zapojených do 
projektu Comenius Regio. Pobyt francouzských partnerů byl velmi intenzivní: návštěvy ve školách, 
náhledy v hodinách, diskuse s učiteli i řediteli škol, individuální schůzky se školami a organizacemi 
z Prahy podle zájmů jednotlivých členů delegace, seminář o českém vzdělávacím systému apod. Naše 
Sdružení jakožto jeden z pražských partnerů tohoto projektu věnovalo pobytu partnerů z Nîmes 
velkou pozornost a osobní nasazení. Podle velmi kladných ohlasů z Nîmes si dovolujeme tvrdit, že 
tento pobyt se vydařil a že bývalí studenti českých sekcí významně pomohli další pedagogické 
spolupráci mezi „svými“ dvěma zeměmi. 

Krátká reportáž z pobytu delegace z Nîmes: http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-25857.html 

 

Leden 2013: konzultace pro zájemce o konkurz 

Koncem předchozího roku a během ledna 2013 se na nás obrátilo několik zájemců o účast v novém 
konkurzu s prosbami o rady konzultace ohledně přípravy na konkurz či jeden bývalý student, který 
potřeboval pomoci s formalitami ohledně uznání svého studia. Velmi nás těší, že Sdružení je vnímáno 
jako spolehlivý prostředník a informátor o sekcích. 

 

Leden 2013: dopisy od studentky SGL z let 1935 - 1938 

Ke konci roku 2012 nás kontaktovala dcera architektky Hany Staškové, původem z Bechyně, která 
absolvovala sekci v Saint-Germain-en-Laye v letech 1935-38. Tato paní v pozůstalosti zanechala na 
sto dopisů, které pravidelně, téměř každý týden po dobu tří let, posílala z Francie svým rodičům do 
Čech. Její dcera všechny tyto dopisy převedla do elektronické podoby a nabídla různým organizacím 
včetně nás, poněvadž tato třebaže soukromá korespondence představuje neuvěřitelně výstižné a 
cenné svědectví tehdejší doby. Dopisy však také ukazují, kolik toho měli tehdejší studenti společného 
s dnešními. 

Byli bychom tedy velmi rádi, kdyby se našel někdo, kdo by dopisy pročetl (otázka cca. 3 večerů) a 
navrhl, jak je pro nás využít a zpracovat (např. vypsat zajímavé citáty, svědectví... jako důkaz 
kontrastu s naší dobou či naopak jako ukázka toho, co platí bez ohledu na historické období). 
Dopisy jsou také unikátním svědectvím života mladé dívky v období těsně před 2. světovou válkou, 
života české rodiny i francouzské společnosti. 

První dvě várky dopisů (z r. 1935) jsou k nahlédnutí zde:  

http://www.sensen.cz/narodni-kronika/prispevky-ze-zahranici/ 

 

http://www.praha1.cz/cps/odbory-a-oddeleni-25857.html
http://www.sensen.cz/narodni-kronika/prispevky-ze-zahranici/
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Leden 2013: dokončení ankety o dalším směřování absolventů dijonské sekce 

Adam Polák (bac Dijon 2008) zpracoval pro Sdružení anketu zaměřenou na zmapování dalšího 
studijního a pracovního směřování bývalých studentů českých sekcí, resp. v tuto chvíli bývalých 
studentů z Dijonu za posledních 20 let. Shrnutí výsledků najdete v příloze č. 1. 

 

Stalo se ve Francii 

 

Září 2012: noví ředitelé v Dijonu a Nîmes 

V obou sekcích (od září) nastoupily do funkce nové ředitelky – paní Hélène Rabaté v Dijonu, paní 
Jeanine Barbé v Nîmes. Za Asociaci jsme jim poslali dopis, abychom jim popřáli mnoho zdaru a 
představili se jako partner, s jehož pomocí mohou obě ředitelky počítat. Paní Barbé navštívila Prahu 
v lednu v rámci programu Comenius Regio a zdá se být sekcím velmi nakloněna. S paní Rabaté jsme 
zatím neměli možnost osobně se potkat. Doufáme však, že se nám to podaří v dubnu, až do Prahy 
zavítá na výběrové řízení. 

Paní Barbé  přichází z College et Lycée Clémenceau v Montpellier, které má mimo jiné francouzsko-
německou „evropskou třídu“ (= intenzivní výuka jazyka) a od r. 2006 také umožňuje svým studentům 
získat dvojjazyčnou francouzskou-německou maturitu. Věříme, že díky této zkušenosti bude paní 
ředitelka naší sekci nakloněná. 

Paní Rabaté se do Dijonu, kde začínala svou pracovní dráhu, vrací z Paříže, z prestižního Lycée Saint-
Louis. 

 

Listopad 2012: recepce na České ambasádě v Paříži 

16. 11. 2012 se u příležitosti výročí Sametové revoluce a za účelem oslavy Mezinárodního dne 
studentstva konala již tradiční recepce českých studentů na české ambasádě v Paříži. I letos se jí 
zúčastnili vedle českých vysokoškoláků ve Francii i současní studenti z Dijonu a Nîmes, a dokonce 
přijelo i pár bývalých studentů českých sekcí. 

Paní ambasadorka na besedu pozvala Václava Malého, titulárního biskupa marcelliánského a 
světícího biskupa pražského. Jakožto signatář a mluvčí Charty 77 a jedna z předních osobností 
sametové revoluce v rámci tohoto připomenutí 17. listopadu 1989, dne boje za svobodu a 
demokracii, všem přítomným vykládal o minulém režimu, demokracii, strachu, víře a událostech roku 
1989. 

 

Prosinec 2012: předvánoční akce v Lycée Carnot a v Lycée Daudet 

Paní velvyslankyně ČR navštívila dne 10. 12. 2012 Dijon a zastavila se také u našich studentů. Její 
kolegové z českého velvyslanectví pro změnu navštívili ve dnech 17. – 18. prosince 2012 sekci 
v Nîmes. Zúčastnili se adventního setkání, které zorganizovala asistentka české sekce spolu se svými 
studentkami a na které přišli také zástupci škol a organizací, zapojených v projektu Comenius Regio. 
Milá adventní atmosféra, české koledy i cukroví opět podpořily vztahy mezi sekcí a Nîmes. 
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Připravujeme 

 

Duben 2013: Výlet familles d’accueil do České republiky 

Na duben 2013 se snažíme zorganizovat dva zájezdy. První se týká českých studentů hlavně 
mimopražských škol, jimž bychom chtěli umožnit strávit týden v Dijonu, aby mohli poznat, jak může 
vypadat život studenta v zahraničí. Věříme, že to pro ně bude užitečná zkušenost, ať už se rozhodnou 
hlásit se do sekcí či vycestovat do jiné země v rámci jiného programu. 

Druhý zájezd je určen dijonským familles d’accueil, kterým bychom tímto chtěli poděkovat za jejich 
dobrovolnickou činnost na stejně osobní rovině, s jakou oni přistupují k českým studentům v Dijonu. 

Původní myšlenka byla zorganizovat zájezd pro rodinky o dušičkových prázdninách 2012. Avšak 
vzhledem k tomu, že jsme na tento nápad přišli až koncem léta, u rodinek sice vzbudil vlnu nadšení, 
ale na prázdniny už měli naplánovaný program. Kvůli malému počtu zájemců jsme ho tedy přesunuli 
na duben 2013. 

 

Členství v Asociaci, výzva k zapojení a aktualizaci kontaktů 

Stále hledáme pomoc v oblasti přispívání na webové stránky Asociace, prezentování možnosti studia 
na sekcích v Dijonu a v Nîmes českým středoškolákům, skenování a archivace dokumentů... Pomoc 
uvítáme také v oblasti aktivit směrem k médiím, komunikace s úřady a partnery sekcí a budování a 
správy adresáře bývalých studentů. Jakákoliv iniciativa je vítána. 

 

Dovolujeme si všem členům připomenout povinnost uhradit členské příspěvky na rok 2013. Výši 
příspěvků a číslo bankovního účtu Sdružení najdete v přiloženém souboru Přihláška. 

 

Aktualizace kontaktů 

Pokračujeme v aktualizaci a doplňování kontaktů na všechny bývalé studenty českých sekcí. Cílem je 
vytvoření úplného seznamu kontaktů na bývalé studenty, což zajistí efektivní kolování informací a 
pomůže k doplnění mezer. Pokud máte zprávy o někom, kdo informace o dění v sekcích nedostává, 
prosím, kontaktujte nás a my se s dotyčným spojíme. 

Do činnosti Sdružení se aktivně mohou zapojit jak její členové, tak i nečlenové – záleží jen na vašem 
zájmu. Přihlášku do Asociace najdete v připojeném souboru. 

Facebooková skupina Sdružení již více než rok aktivně žije a má v současnosti 115 členů. Připojte se 
k nám na adrese http://www.facebook.com/groups/214052402005021/! 

 

Za Sdružení bývalých studentů českých sekcí v Dijonu a v Nîmes, 

Kristýna Křížová, Karolína Koukolová, Veronika Kraupnerová, Alena Kocháňová 

Kontakty: 
e-mail: dijon-nimes@email.cz 
Kristýna Křížová: 739 351 716, kristyna.krizova@agatinsvet.cz 
Karolína Koukolová: 608 942 515, karolinakoukolova@centrum.cz 
Veronika Kraupnerová: 604 233 277 V.Kraupnerova@seznam.cz 
Alena Kocháňová: 774 445 659, krokodylekx@seznam.cz 

http://www.facebook.com/groups/214052402005021/
mailto:dijon-nimes@email.cz
mailto:kristyna.krizova@agatinsvet.cz
mailto:karolinakoukolova@centrum.cz
mailto:V.Kraupnerova@seznam.cz
mailto:krokodylekx@seznam.cz
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Příloha č. 1: 

 

Představení projektu Comenius Regio Nîmes – Praha 1 : Grandir ensemble en Europe 

Projekt, schválený pro šk. roky 2012/2013 a 2013/2014, spojuje partnerská města Nîmes a Praha 1  
v oblasti pedagogické spolupráce. Učitelé budou především moci sdílet své zkušenosti a vzájemně se 
inspirovat. Žáci budou hravou formou objevovat své vrstevníky z druhého města, jejich město, zvyky 
a kulturu a zejména české děti získají příležitost zdokonalit svou francouzštinu. 

Zapojení aktéři však také předpokládají, že díky tomuto dvouletému rámci se podaří připravit půdu 
pro spolupráci v dalších letech a také navázat další kontakty i mimo školy a organizace zapojené do 
projektu. 

 

Zapojené školy a organizace: 

Praha 1: ZŠ Brána jazyků, ZŠ nám. Curieových, Gymnázium prof. Jana Patočky, Gymnázium Jana 
Nerudy, Sdružení bývalých studentů českých seckí v Dijonu a v Nimes. 

Nîmes: Ecole élémentaire Mont du Plan, Ecole élémentaire Berlioz, Ecole élémentaire Castanet, 
College Jules Vales, Lycée P. Lamour, Lycée A. Daudet, Maison de l´Europe, Conservatoire de Nîmes. 

 

Příklady plánovaných aktivit mezi základními školami: 

 kulturní dědictví obou měst: děti vypracují prezentace svého města, vytvoří pexeso či kalendář  
s obrázky svého města 

 lidové písničky: společné učení a zpívání lidových písní (přes videokonferenci), vznik CD 

 typické recepty: vzájemné představení tradičních zvyklostí (Vánoce, Velikonoce), vaření podle 
receptů. Z kulinární dílny vznikne fotoreportáž a dvě malé knížky receptů. 

 pohádky a pověsti: představení pověstí a pohádek přes videokonferenci (s pomocí kresleného 
příběhu s připravenými bublinami, hádanky apod.) 

 komunikace žáků přes skype v angličtině, časem přechod do francouzštiny, výměna dopisů 

 společná práce s výukovým programem na geometrii, soutěž v šachu 

 

Plánované aktivity na úrovni gymnázií: 

 literární večery, prohlídky města při vzájemné návštěvě zaměřené literární zajímavosti 

 týden francouzské kultury v Praze, týden umění v Nîmes 

 výměna zkušeností pedagogů, společně sdílené hodiny (prostřednictvím videokonferencí) 

 školní orientační systém v češtině v Lycée Lamour v Nîmes 

 pomoc studentek české sekce žákům z Nîmes při učení výslovnosti a textu českých písní 

 organizace semináře zaměřeného na srovnání metod výuky matematiky v ČR a ve Francii 

 

Konzervatoř v Nîmes: 

 žáci budou v rámci své výuky a zkoušek přednostně pracovat s díly českých autorů 

 organizace koncertu „Hudební jaro v Praze“ v katedrále v Nîmes, na kterém studenti 
konzervatoře zahrají skladby českých autorů a vystoupí dva školní sbory z Nîmes 

 organizace koncertu pedagogů konzervatoře v Nîmes (Dvořákovy Dumky), součástí večera bude i 
scénické čtení českých pověstí či pohádek s účastí studentky české sekce 



 

Association des anciens élèves 
des sections tchèques à Dijon et à Nîmes 

  

Association des anciens élèves des sections tchèques à Dijon et à Nîmes Štěpánská 35, Praha 1, 110 00 
Sdružení bývalých studentů českých sekcí v Dijonu a v Nimes  IČO: 22829245 
  www.dijon-nimes.eu 

 

Dům Evropy v Nîmes:  

 organizace výstavy o ČR (Česká nej...), vytvoření cesty po českých stopách v Nîmes, příprava 
doprovodného programu pro Dny Evropy v červnu t.r. 

 

Sdružení bývalých studentů českých sekcí: 

 prezentace českých sekcí v Praze 1 a Nîmes 

 příprava analytického textu o českých sekcích, zejména o jejich pedagogických specifikách 

 vyhodnocení stáží českých středoškolských profesorů v Nîmes 

 organizační podpora projektu Comenius Regio 

 

Podmínky projektu Comenius Regio umožňují financovat výjezdy učitelů, radnice partnerských měst 
proto přislíbily pomoci s financováním výměnných zájezdů svých žáků nad rámec rozpočtu projektu. 

V průběhu pobytu delegace partnerů z Nîmes jsme připravili řadu dalších schůzek, které umožní 
navázat spolupráci mezi organizacemi a školami v Nîmes a dalšími školami z Prahy. Můžeme také 
počítat s podporou Francouzského institutu v Praze, který na druhou stranu již začal komunikovat s 
některými školami z Nîmes a Prahy 1 a připravovat spolupráci na aktivitách mimo rámec projektu 
Comenius Regio. 
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Příloha č. 2: 

 

Informace o práci Lycejního stipendijního fondu v r. 2012 

 

Příjmy fondu 

Fond v r. 2012 podpořilo 16 fyzických osob a Velvyslanectví Francie v ČR. Fondu se podařilo 
shromáždit cca. 150 tisíc Kč, přičemž příspěvky se pohybují od menších pravidelných měsíčních částek 
až po ekvivalenty povinného příspěvku rodin 1000 euro. Mezi přispěvateli fondu jsou nejen 
absolventi sekcí z 90. let nebo doby kolem r. 2000, ale najdeme mezi nimi i relativně nedávnou 
maturantku či absolventku sekce na přelomu 60. a 70. let. 

 

Přidělené podpory  

Obdrželi jsme celkem 12 žádostí (jak od studentů z Dijonu, tak z Nîmes, jak od nově nastupujících, tak 
i od těch, kteří již byli v seconde a postupovali do première), z čehož 8 jsme vyhověli. Přidělené 
podpory se pohybovaly mezi 150 a 700 euro. 

 (Pozn. : cca. polovina celkových příjmů fondu přišla na účet ve druhé polovině roku, budou tedy 
využity při rozdělování stipendií na jaře 2013.)  

 

Podrobnější vysvětlení 

Nejdůležitějším kritériem pro přidělení stipendia byl roční příjem domácnosti studenta  
(v nejzávažnějším případě rodina žila s ekvivalentem 180 euro/os./měsíc). Příjmy rodin studentů, 
kterým jsme přiznali podporu 150 euro, mají měsíční příjem cca. 410 – 490 euro/os./měs. 

Rada Fondu při svém rozhodování samozřejmě kromě finanční stránky zohledňovala i celkovou 
situaci rodiny. Mezi nejčastějšími problémy, se kterými se rodiny žadatelů potýkají, patřily například 
situace matek-samoživitelek bez podpory otce dítěte, početné rodiny ve složité ekonomické situaci, 
ztráta zaměstnání jednoho z rodičů, který je již ve vyšším věku z hlediska trhu práce či nemoc 
jednoho z rodičů apod.  

Někteří studenti byli v předchozím šk. roce nuceni financovat povinný příspěvek na studium  
z rodinných úspor. Některé rodiny považovaly za nereálné financovat další rok studia svého dítěte na 
české sekci. 
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Příloha č. 3: 

 

Anketa: Osudy studentů české sekce lycea Carnot za posledních 20 let 

 

Od obnovení českých sekcí v r. 1990 v Dijonu odmaturovalo téměř 160 studentů. Nelze sledovat 
podrobně osud každého z nich, ale je možné si udělat představu o nejběžnějších směrech, kterými se 
absolventi českých sekcí vydávají. Zajímalo nás především, jaké obory vysokoškolského studia volí 
absolventi lycea a v jaké zemi. U těch, kteří již dokončili vysokoškolská studia, jsme se také zajímali o 
jejich pracovní kariéru. V kontextu dnešní doby, kdy studium velmi často obsahuje i výjezdy do 
zahraničí (Erasmus apod.), jsme také zjišťovali, zda je absolventi sekcí také podnikají a v jaké míře. 

Ze zmíněných necelých 160 českých maturantů v Dijonu jsme mohli oslovit na 140 bývalých studentů 
(na zbylé nemáme aktuální kontakt), z nichž odpovědělo 87 (z let 1995 - 2002 je poměr odpovědí 25 
ze 70 oslovených, u maturitních ročníků 2003 - 2012 je odezva 62 ze 70 oslovených). 

 

Kam směřují absolventi lycea Carnot na vysokou školu? 

Rozdělení je každý rok velmi různorodé, nicméně v souhrnu ve Francii na další studia zůstává okolo 
40% studentů, dalších 40% se vrací do ČR. Zbylých 20% volí pro svá VŠ studia jinou zemi.  

Spektrum oborů, které si absolventi českých sekcí volí, je velmi široké. Ze studentů, kteří se vrátili do 
ČR, je rozdělení přibližně takovéto: 40% ekonomie a práva, 30% přírodní vědy a technika (ČVUT, VUT, 
UK), 15% medicína, 10% filologie. Oproti tomu absolventi, kteří pokračovali ve studiu ve Francii, měli 
jasného favorita, a tím je Sciences-Po v Dijonu. Jeho studium si vybralo až 60% studentů, kteří zůstali 
ve Francii. Ostatní si pak vybrali studium ekonomie nebo práva (30%) a jen necelých 10% pokračovalo 
ve studiích přírodních věd. Absolventi, kteří nezůstali ve Francii ani se nevrátili do ČR, pokračovali ve 
studiu v oborech všech typů.  

Je tedy patrné, že u absolventů lycea Carnot vedou humanitní obory v čele se Sciences-Po ve Francii. 
Z uvedených čísel je také zřejmá tendence těch, kteří chtějí studovat přírodní vědy, vracet se do 
České republiky, a těch, kteří se orientují na politické vědy, spíše zůstávat ve Francii. 

 

Jak a kde se pracovně uplatňují absolventi lycea Carnot? 

Pracovní uplatnění je vždy velmi individuální věcí každého absolventa, proto je vynášení obecnějších 
závěrů složité. Lze jen potvrdit, že většina absolventů hledá zaměstnání v té zemi, kde vystudovali 
vysokou školu. Existuje však i nemálo absolventů, kteří studovali vysokou školu v ČR a zároveň strávili 
část studia ve Francii a poté se ve své pracovní dráze pohybují na pomezí těchto dvou zemí a využívají 
znalosti obou prostředí.  

Tato anketa oslovovala absolventy posledních 20 let, jejich pracovní praxe tedy činí max. 15 let po 
dokončení studia - jde tudíž spíše o začátky pracovních kariér. Nicméně i tak lze prokazatelně 
konstatovat, že někteří absolventi lycea Carnot dosáhli důležitých pozic ve významných firmách či ve 
státní správě.  

 

Výjezdy do zahraničí během VŠ 

Dále jsme si položili otázku, zda zkušenost se studiem v zahraničí vede bývalé studenty českých sekcí i 
k častějším výjezdům na zahraniční vysoké školy oproti jejich vrstevníkům z českých středních škol. 
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Obecné srovnání v této oblasti je složité, neboť podíl studentů VŠ, kteří podniknou během studia 
výjezd do zahraničí, se velmi liší podle studované VŠ (u některých VŠ je výměnné zahraniční studium 
přímou součástí studia, u některých jsou výjezdy pouze výsledkem snahy studentů). U českých 
absolventů lycea Carnot jsme zjistili, že více než 50 % z nich během studia VŠ podnikne zahraniční 
výjezd. A nejezdí pouze studenti z českých VŠ, ale zřejmě pod vlivem jiné koncepce studia i studenti 
zahraničních VŠ. Lze tak konstatovat, že absolventi Lycea Carnot jezdí do zahraničí častěji než ostatní 
čeští studenti, a tedy že vliv studia v lyceu se odráží na rozhodování absolventů i během dalšího 
studia. 

 


