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Milí přátelé, 

upřímně doufáme, že vás aktuální číslo informačního bulletinu zastihlo ve zdraví a kondici. 

Stejně jako my všichni i účastníci programu Českých sekcí za sebou mají mimořádný rok plný 

těžkostí a zatím nepoznaného. Výzvy, se kterými se v době pandemie museli vypořádat, tvoří 

hlavní, nikoli však jediné téma tohoto informačního bulletinu. 

Třebaže si České sekce prošly nelehkou situací, velice nás těší, že se daří pokračovat 

v tradičních aktivitách, plánovat nové projekty a že sekce podporuje komunita absolventů 

i instituce, kterým na programu skutečně záleží. 

Letos na podzim proběhla prezentační sezona, byť v jiné formě než obvykle. Koncem 

roku 2020 bylo vyhlášeno výběrové řízení a podle neoficiálního vyjádření IFP se letos přihlásilo 

více uchazečů než v předchozích letech. Tématu Českých sekcí se věnuje rovněž nový 

francouzský velvyslanec v Praze Alexis Dutertre, který si k sobě před Vánoci pozval předsedkyni 

Spolku Kristýnu Křížovou. Ani oslavy 100letého výročí založení sekcí a výstava nejsou úplně ze 

hry, jen stále není rozhodnuto, kdy přesně a v jakém formátu proběhnou. V neposlední řadě pak 

před pár dny proběhla informační schůzka pro nové studenty sekcí a jejich rodiče, kterou 

uspořádalo MŠMT a IFP.  

Přinášíme vám také několik osobních svědectví a rozhovorů pořízených začátkem roku 

2021, abyste si udělali obrázek, jak se českým studentům v době koronaviru ve Francii studuje, 

a zajímavá data o tom, jaký dopad mají prezentace Českých sekcí na školách. 

Na závěr bychom vás rádi upozornili na infografiky, které Spolek vytvořil, aby 

uchazečům, jejich rodičům, ale i vám absolventům přiblížil, jak nyní po velké středoškolské 

reformě probíhá ve Francii výuka a maturita. 

Tento informační bulletin vám původně měl dojít již začátkem tohoto roku. Odeslání se 

bohužel zpozdilo kvůli technickým problémům na webu Spolku, jejichž odstranění trvalo déle, 

než jsme předpokládali. Všem případným zasaženým návštěvníkům webu se omlouváme. Nyní 

už zase vše běží, jak má. 

 

Děkujeme za vaši přízeň vůči Spolku i vůči Českým sekcím! 

Příjemné čtení! 
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DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 
Uložte si nový e-mail pro komunikaci se Spolkem: dijon-nimes@dijon-nimes.eu i pro 

komunikaci s Lycejním stipendijním fondem: fond@dijon-nimes.eu. 

 

Pokud vám tento e-mail přišel do schránky, kterou vybíráte jenom občas, nebo do schránky, 

u níž je možné, že do budoucna zanikne, a přitom byste se i nadále chtěli dozvídat informace 

o Českých sekcích ve Francii, prosíme vás o aktualizaci spojení. Kontaktujte nás na dijon-

nimes@dijon-nimes.eu 
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MATURANTI 2020 

KAM ŠLI STUDOVAT MATURANTI 2020? 

Dijonští maturanti: 

●  Univerzita Karlova, ekonomie 

a finance  

●  Univerzita Karlova, matfyz obecná 

fyzika 

●  Université Côte d’Azur, psychologie 

●  Palackého univerzita v Olomouci, 

právo a právní věda 

●  Sciences Po 

●  Vysoká škola ekonomická, 

mezinárodní vztahy a diplomacie  

Nîmeské maturantky: 

●  Sorbonne université, Langues 

étrangères appliquées 

●  University of St Andrews, 

Sustainable Development + Biology 

●  Masarykova univerzita, právo 

a právní věda 

●  Univerzita Karlova, ekonomie 

a finance

 

SVĚDECTVÍ DIJONSKÉ MATURANTKY 2020 ANNY-MARIE 

HOLÍKOVÉ 

Na začátku března minulého roku se kvůli pandemii uzavřely všechny školy v Česku, pak přišlo 

i následné uzavření českých sekcí ve Francii. To nás donutilo vrátit se domů autobusem 

vypraveným Carnotovým lyceem. Kvůli již platným restrikcím omezujícím pohyb do České 

republiky byli francouzští řidiči autobusu donuceni zastavit pouze v mezihraničním prostoru 

mezi Německem a Českem. Odtud jsme pokračovali do dalších koutů republiky s našimi rodiči. 

Ještě před návratem domů jsme s našimi třídními učiteli diskutovali o aspektech 

samostudia, probrali jsme 

několik možných variant 

průběhu konce roku 

a studia. Můj třídní učitel byl 

velmi duchapřítomný 

a realistický, a proto se nás, 

ač s nechutí, snažil připravit 

na velmi pravděpodobné 

studium bez návratu do 

Dijonu. Komunikace i přes 

takovou dálku probíhala 

velmi efektivně, učitelé byli 

přizpůsobiví, otevření, 

a i když se občas někdo 

zapomněl připojit na hodinu, 

nebo poslat nějaké 

dokumenty, myslím, že vše 
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 probíhalo hladce. Školní rok nakonec skončil virtuálně a nám nezbylo, než si s učiteli přes školní 

platformu popřát úspěchy do dalšího studia a školního roku. Pak jsme si už jen přijeli společným 

autobusem sbalit naše tři roky v Dijonu do krabic a naposled se podívat na hlavní nádvoří 

s monumentálním památníkem. Po celý rok nás samozřejmě provázela příprava na vysokou 

školu. Hlásila jsem se do Česka i do Francie. Naštěstí je přijímací řízení na vysoké školy ve 

Francii již plně elektronizováno, veškeré dokumenty dokládá škola, a tak bylo v této době velmi 

jednoduché zkompletovat přihlášku doložením motivačního dopisu a vyplněním dalších 

kolonek. Neustále jsem vše konzultovala s hostitelskou rodinkou, která mi velmi pomohla se 

v této administrativě zorientovat. Co se týče přijímacího řízení v Česku, věřím, že nám pandemie 

jeho průběh zásadně ulehčila. Mnohé přijímací zkoušky se stále konaly prezenčně, a tak jsme na 

každý termín nemuseli dojíždět až z Dijonu. Našly se ale i výjimky. Na některých školách se 

o přijetí rozhodovalo i na základě průměrů známek z posledních let. Takový postup mi umožnila 

Vysoká škola ekonomická, kam jsem následně nastoupila. 

SVĚDECTVÍ MATURANTKY 2020 Z NÎMES 

Pro mě osobně bylo období zakončování studia v sekci v době pandemie docela těžké. Začalo to 

už během návratu do Česka, když se poprvé zavřely hranice. Nejdřív jsme nevěděly jak, jestli 

a kdy se do Česka vrátíme. Pak nám byl slíbený hromadný odvoz, který se na poslední chvíli 

zrušil, a nakonec jsme se z hodiny na hodinu musely sbalit pro odjezd domů přes Dijon, protože 

nám dijonský ředitel zařídil autobus až k hranicím Česka s Německem. Do Dijonu jsme jely 

vlakem přes Paříž. Nevěděly jsme, na jak dlouho se do Česka vracíme, ani jak to bude 

s maturitou, ani jestli budeme mít problém, pokud se maturity budou psát ve škole, jak se 

původně plánovalo, a my se z Česka nedostaneme zpátky do Francie. Nikdo nebyl schopný nám 

poskytnout žádné informace, nikdo nevěděl, co se bude dít dál. 

Hned po tom náhlém návratu do Česka jsme musely do čtrnáctidenní karantény, takže 

jsem strávila dva týdny s kamarádkou ze sekce, která byla ve stejném ročníku jako já a shodou 

okolností bydlí nedaleko ode mě, v domě své prababičky. Ta zesnula pár měsíců předtím a její 

dům byl tím pádem k dispozici. Naši nás několikrát krátce navštívili, aby nám dali jídlo a další 

potřeby. 

Karanténa pro mě byla velmi obtížná, i když jsem byla se svou nejlepší kamarádkou. Ta 

náhlá izolace (v pátek nám bylo řečeno, že se vracíme do Česka, a v sobotu odpoledne už jsme 

byly zavřené) s vědomím maturity, která se blížila, kamarádi, se kterými jsme se nestihly 

rozloučit (od odjezdu jsme je ani jednou neviděly)… Já jsem navíc měla ve Francii přítele, se 

kterým jsem se taky nerozloučila. Tohle všechno a navrch ta nejistota mě docela dostalo. Během 

těch 14 dnů jsem zhubla asi 10 kilo. Pohádala jsem se s úplně celou rodinou a asi po týdnu jsem 

už ani neměla motivaci docházet na hodiny, které ve většině případů pokračovaly na dálku. Mé 

absence si všimla učitelka biologie, která si se mnou promluvila a dala mě trochu dohromady. 

Po karanténě jsem se snažila aspoň minimálně učit, abych dostala maturitu, i když bez 

mention, ale moc mi to nešlo. Tentokrát jsem byla naštvaná sama na sebe. A pak oznámili, že 

maturita se ruší a že známky z controle continu se budou počítat místo toho. To mě zachránilo. 

Během toho roku jsem se totiž vůbec neflákala a díky tomu mám mention très bien. 

Co se týče vysoké, hlásila jsem se jen do Francie, takže jsem žádné přijímačky nepsala. 

Výsledky byly vyhlášeny na začátku léta a já jsem se dostala všude, kam jsem chtěla. V červnu  
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jsme se já, moje karanténní společnice a její táta vrátili do Francie. Já jsem tam zůstala na léto, 

kamarádka si jen vyzvedla svoje věci. Pak už šlo všechno líp, teď už se cítím dobře, jen na tohle 

období nerada vzpomínám. 

STUDIUM V SEKCI V DOBĚ PANDEMIE 

STUDIUM V SEKCI BĚHEM PANDEMIE OČIMA ALENY SALÁTOVÉ, 

PREMIÉRKY Z NÎMES 

Když na začátku loňského roku začaly přicházet první zprávy o případech nákazy novým virem, 

žádnou z nás asi nenapadlo, že bychom tím mohly být také ovlivněny. Postupem času jsme pak 

byly vyvedeny z omylu. 

První komplikace se začaly objevovat už při příjezdu z únorových prázdnin, kdy se na 

některých letištích začínaly provádět kontroly. Slýchaly jsme čím dál tím víc o nových případech 

v Česku i ve Francii. V březnu se situace zhoršila natolik, že Česko zavřelo všechny školy. Čekalo 

se, že Francii udělá to samé. Na českém internátě v Nîmes vypukla panika, protože jsme z každé 

strany dostávaly jiné informace ohledně urgentního odjezdu do Česka a nikdo vlastně nevěděl, 

co dál. Navíc se nevědělo, co by se dělo v případě, že by se školy znovu otevřely, ale my bychom 

kvůli zavřeným hranicím nebyly schopny vrátit se do Francie a pokračovat v prezenční výuce. 

Naštěstí pro nás nebylo potřeba se do Francie vracet a my jsme mohly bez problémů pokračovat 

s hodinami on-line. Myslím, že většině z nás bylo líto, že jsme musely odjet takhle narychlo, čímž 

jsme také přišly o velkou část našeho času stráveného na sekcích. Nejvíc to mrzelo hlavně holky 

z terminálu, které se ani nestihly se všemi pořádně rozloučit. Na druhou stranu jsme byly rády, 

že jsme v této složité situaci doma s rodinou a že jsme nikde neuvízly. 

Distanční výuka byla určitě velkou změnou, ale dala se zvládnout. Většina učitelů se 

snažila udržovat kontakt a pokračovat s učivem jako dřív. Celkově byli ohledně naší situace 

všichni velmi chápaví a snažili 

se nám učení na dálku 

usnadnit. Navíc bylo ve Francii 

učiněno rozhodnutí, že se 

známky z posledního trimestru 

nebudou počítat, čímž nám 

odpadlo plno stresu. 

Na konci června nám začaly 

prázdniny a nikdo vlastně 

netušil, co nás bude v září 

čekat. Do školy jsme nakonec 

nastoupily, ale za přísných 

podmínek. Škola se snaží 

dodržovat hygienická  
 

 

      studentky z Nîmes cestují do ČR na zimní prázdniny (únor 2021) 
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opatření, všude se musíme pohybovat v rouškách. Většinu učitelů a spolužáků proto známe jen 

od nosu nahoru. A zmizela také velká část sociálního života. 

Na začátku září byla opatření mimo školu docela umírněná, užily jsme si pár týdnů 

chození do kaváren a ježdění k moři, pak se situace zhoršila, všechno se zavřelo a my trávily čas 

prakticky už jenom na internátě a na cestě do Monoprix a zpět. Ve škole se taky začalo objevovat 

víc a víc případů covidu. Učitelé i studenti se shodli, že nastalé situaci je třeba přizpůsobit 

výuku. Doteď jsme sice nosili roušky, ale pořád jsme byli nacpaní ve třídě o 36 studentech. 

Začaly časté protesty, učitelé stávkovali, až vedení školy rozhodlo o 50% prezenční výuce, která 

funguje dodnes. 

Třídy jsou rozdělené na půlky, které se střídají v prezenční a distanční výuce. Rozhodně 

teď škola není tak intenzivní, protože máme jen polovinu všech hodin a velká část učitelů nemá 

čas řešit studenty ve třídě i ty doma. Zrušila se také většina maturitních zkoušek, ale stejně nás 

čekají ty na konci roku – bac z francouzštiny a filozofie a teď i nový „grand oral“. Učitelé ale 

nestíhají, nemají probranou všechnu látku, takže se všichni obáváme, co nás bude v červnu 

čekat. 

My studenky z Nîmes jsme se potýkaly ještě s několika dalšími problémy. Pět z nás se po 

vánočních prázdninách vrátilo s covidem, takže se musela vyřešit izolace. Lyceum bylo velmi 

ochotné a reagovalo rychle; my nemocné studentky jsme byly umístěny do obrovského 

apartmánu v areálu školy, kam nám bylo dováženo jídlo z kuchyně a vlastně všechno, co jsme 

potřebovaly. Zbytek internátu musel být také na dva týdny uzavřen a o holky bylo taky velmi 

dobře postaráno. Navíc se pořád vrací otázka návratu do ČR, nejen na prázdniny (což je teď 

pořád složité kvůli stále se měnícím opatřením a zrušeným spojům), ale i v případě náhlého 

uzavření škol, které třeba teď ve Francii všichni vyčkávají. 

Covid nám určitě zkomplikoval pobyt ve Francii a do nějaké míry nás i připravil 

o některé zážitky, ale na druhou stranu jsme vděčné, že ve studiu můžeme alespoň částečně 

pokračovat prezenčně. Navíc se všechny komplikace vždycky vyřešily, hlavně díky ochotě 

a pochopení ze všech stran. 

SPOLEČNÝ AUTOBUS NA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

VYJÁDŘENÍ SPOLKU 

Složitost této doby přinesla, jak již všichni víme, výzvy i do oblastí, kde jsme je dříve nečekali. 

Cestování na prázdniny domů a po nich zpět do Francie je dobrým příkladem: místo dřívějšího 

výběru z mnoha rychlých a levných spojů jsou studenti v situaci velmi omezených možností, 

podtržených navíc nejistotou vyplývající z náhlých změn proticovidových opatření. Od první 

vypjaté cesty domů v březnu 2020 těžkosti studentů spojené s cestováním sledujeme, proto 

jsme si již před podzimními prázdninami kladli otázku, zda by nebylo vhodné jako Spolek 

nabídnout podporu pro všechny studenty obou sekcí právě v otázce dopravy. Složitý návrat 

zejména studentek z Nîmes začátkem listopadu byl pro nás jasným impulsem. Oslovili jsme tedy 

rodiče studentů s nabídkou mimořádného příspěvku na společný autobus na cestu na vánoční 

prázdniny a zpět. Díky dárcům, kteří jako absolventi sekcí či jejich blízcí sami velmi dobře vědí, 

jak může být cestování komplikované, se podařilo přispět na autobus částkou 65 000 Kč. 
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Studenti se tak včas, s jistotou a bezpečně dostali na Vánoce domů a v lednu zpět do školy. 

Děkujeme ještě jednou všem dárcům za podporu této myšlenky a rodičům studentů, zejména 

panu Martínkovi, za rychlou reakci a skvělé zorganizování této akce. 

ROZHOVOR S ONDŘEJEM MARTÍNKEM 

(rodič studentky z Nîmes, který se ujal organizace společného autobusu; rozhovor veden 

v únoru 2021) 

 

Jaká byla vaše reakce, když jste od předsedkyně Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii 

obdržel návrh, aby rodiče pro své děti z obou sekcí zorganizovali společný návrat autobusem na 

vánoční prázdniny? 

Návrh na společný odjezd jsme přivítali. Po zkušenostech z cesty z podzimních prázdnin, kdy 

jsme s ostatními rodiči děvčatům objednávali taxi na cestu z letiště do Nimes, to pro nás byl 

impulz, abychom opět uvažovali o pozemní cestě. Letecká přeprava je v útlumu a omezení 

regionální dopravy ve Francii dělá z cestování docela „kovbojku“. 

 

Jak se celé plánování cesty odehrálo? Jak proběhlo propojení všech rodičů – v rámci jedné sekce 

i pak s rodiči sekce druhé? Jak jste se na organizaci cesty mezi sebou domlouvali? Rozhodovali 

o všem jenom rodiče, nebo jste do debaty přizvali i své děti (např. co se týče termínu odjezdu, 

velikosti autobusu a jeho vybavení atp.)? Jak dlouho přípravy trvaly? 

V rámci sekce Nimes jsme s rodiči propojení, kontakty na sebe máme už od podzimní „akce“, 

takže svolat hromadný videohovor se nám povedlo ještě ten večer, co nabídka přišla. Trochu 

složitější to bylo se spojením s rodiči z Dijonu, první kontakt proběhl přes paní předsedkyni, 

poté jsem připravil jednoduchý google formulář na sběr všech kontaktů. Následující 

komunikace již probíhala hromadnými e-maily. Termín na cestu do Prahy jsme ladili se 

studenty podle jejich studijních potřeb, autobus jsem řešil s dopravcem já s ohledem na počet 

studentů. Přípravy byly rychlé, po prvotním potvrzení zájmu ze strany většiny rodičů to šlo de 

facto ráz na ráz. 

 

Nesla s sebou organizace této akce nějaké těžkosti? 

Těžkosti nebyly vlastně žádné, vše proběhlo podle plánu. 

 

V jaké chvíli došlo k rozhodnutí, že společný autobus rodiče vypraví jak na cestu z Francie do 

Česka, tak potom na cestu z prázdnin zpět do Francie? Bylo to jasné hned od začátku, nebo tohle 

rozhodnutí vyplynulo v debatě s rodiči až později? 

Rozhodnutí zorganizovat obě cesty padlo už při prvním videohovoru s rodiči z Nîmes, jen jsme 

pro tu myšlenku museli „nadchnout“ i rodiče z Dijonu. 

 

Jak jste byl nakonec s celou akcí spokojený? Odehrálo se vše tak, jak bylo naplánováno? Byl jste 

spokojený s volbou dopravce? 

Akce proběhla ke všestranné spokojenosti, jediným škobrtnutím byl brzký ranní příjezd 

autobusu do Prahy při cestě z Francie (asi 3 hodiny před avizovaným) a nutnost nočního 

odjezdu z Brna při cestě zpět do Francie. Volba dopravce byla skvělá, díky moc Spolku za  
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předvýběr a doporučení dopravce. Pan Uchytil byl skvělý a velmi ochotný. A ještě jsme díky 

němu přibrali jednu studentku z „Roku ve Francii“ na cestu domů. Zeptal se mě totiž, zda na mne 

může předat kontakt rodičům slečny, která také stála o cestu domů na Vánoce a studuje někde 

na půl cesty z Nîmes do Dijonu. Takže to bylo hezké win-win řešení. 

 

Jakou roli podle vás sehrál finanční příspěvek, který vám pro organizace dvou cest autobusem 

poskytli dárci prostřednictvím Lycejního stipendijního fondu? Myslíte si, že i bez něj by se bývala 

„akce společný autobus“ uskutečnila? 

Finanční příspěvek byl tím prvotním impulzem, proč jsme o cestě autobusem začali uvažovat. 

Původně jsme pouze přemýšleli o cestě na letiště a zpět, abychom studentkám zjednodušili 

dopravu po Francii, ale příspěvek nám byl motivací spojit se s rodiči studentů z Dijonu a zařídit 

celou cestu pro všechny. 

ROZHOVOR S DOPRAVCEM 

(rozhovor veden v únoru 2021) 

 

Studenty jste vezli z Francie do Česka a po Vánocích i opačným směrem. Jak obě cesty proběhly? 

Vyvstaly během cesty nějaké potíže? Byli studenti vzorní cestující? 

Obě cesty proběhly bez problémů, studenti zvládli vše bez problémů, řidiči hlásili pohodovou 

cestu. 

 

Znali jste tuto trasu, nebo ji řidiči jeli úplně poprvé? Je vůbec pro řidiče obtížnější, když se mají 

vydat na trasu, kterou nikdy nejeli, nebo k tomuto povolání patří, že se člověk musí umět snadno 

vypořádat s tím, že bude vyslán do končin, které jsou mu neznámé? 

Trasu jsme znali, před vypuknutím krize jsme jezdili několikrát ročně do Španělska, kdy se jede 

okolo Dijonu i Nimes. Tato dvě města jsme ale navštívili poprvé. Ze své zkušenosti mohu říct, že 

pro řidiče je to zpestření, když může jet na nové místo, kde ještě nebyl. Řidič zájezdového busu 

je většinou duší cestovatel a rád poznává nová místa :-) 

 

Během přípravy cesty získal Spolek celkem 10 cenových nabídek od různých českých dopravců. 

Vaše cenová nabídka byla jedna z nejatraktivnějších. Jak moc vám záleželo na tom, abyste zakázku 

získali? 

Za poslední 4 měsíce (pozn.: rozhovor byl veden v únoru 2021) to byla jediná práce na velký 

autobus. Celý náš obor je aktuálně v hluboké krizi a jsem moc rád, že jsme zakázku získali. Velmi 

jsem o ni stál a tomu odpovídala i nabídnutá cena dopravy. Stále máme naše nejbližší 

zaměstnance a musím pro ně najít zaměstnání, když nám zůstali i přes tuto těžkou dobu věrní. 

Snad už se brzo začneme vracet do normálu. 

EMÍLIINY ZÁPISKY ZE SPOLEČNÉ CESTY 

Za celou dijonskou sekci mohu říct, že jsme velmi vděční, že bilaterální vztahy mezi Francií 

(Dijonem) a Českem i přes všechny komplikace, které pandemie přináší, stále trvají, a my 

můžeme pokračovat v započatém studiu. 
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Cestování na prázdniny domů do Česka a pak zpět do Francie je během covidu vzhledem 

k množství testů, které podstupujeme, nedostatku spojů a nejistotě skoro ve všem obzvlášť 

obtížné. Proto jsme velmi uvítali možnost přepravy společným autobusem, která všechny 

komplikace a nejistoty vyřešila. Navíc velkorysý příspěvek Lycejního stipendijního fondu nám 

vzhledem k ceně dopravy během pandemie obzvlášť pomohl. Všichni jsme byli moc rádi za 

společný autobus, protože to byla nejrychlejší, nejjistější a nejbezpečnější varianta pro cestu 

domů. Když si představím, že kdybychom tuto možnost neměli, tak bychom museli 

komplikovaně objíždět půl Evropy busem nebo letět za hodně peněz letadlem. Holky z Nîmes by 

bývaly měly ještě méně možností, obecně mívají do ČR méně spojů než my Dijoňáci. Osobně 

jsem společný autobus velmi uvítala a myslím, že všichni z dijonské sekce to cítí stejně. 

Cesta proběhla skvěle, měli jsme snad všichni komfort dvou sedaček a jistotu že nám dopravní 

prostředek jen tak nikdo nezruší. Dijoňáci měli navíc cestu dost krátkou (cca 10 h) a zkušenost 

byla skvělá! Autobus nám zastavil přímo u lycea. Holky z Nîmes už byly samozřejmě uvnitř. 

Nástup do autobusu byl díky přistavení přímo před školu velmi jednoduchý a umožnil nám jet 

s více zavazadly. Hned po vstupu do autobusu jsme se bavili jak mezi sebou, tak s holkami 

z nîmské sekce. Někteří hráli hry jako „jméno, město“, jiní poslouchali písničky, ale všichni jsme 

se těšili na Vánoce. Atmosféra byla příjemná i přes celkem viditelné obavy, únavu způsobenou 

covidem a nejistotu kvůli návratu do Francie. 

Zpáteční cesta probíhala podobně. Ovšem po pár dnech od příjezdu do Francie jsme 

zjistili, že holky z Nîmes jsou nakažené. Z dijonské sekce ale virus nechytil nikdo, takže jsme po 

krátké karanténě a dvou testech mohli zpět do školy. Nîmeská sekce byla naopak tímto 

problémem několik týdnu paralyzována a holky bohužel přišly o několik týdnů školy. 

Nakonec bych ráda za celou dijonskou sekci poděkovala za iniciativu společného 

autobusu, zorganizování celé akce a významný finanční příspěvek, díky němuž jsme mohli 

cestovat za velice příznivou cenu. 

OKÉNKO PRO ČESKÉ LEKTORKY 

KRÁTCE O SOUČASNÉ SITUACI 

V Nîmes od ledna 2021 působí nová česká lektorka Blanka Gruntová. Nahradila Ludmilu 

Pěničkovou, která český lektorát v Nîmes vykonávala od září 2015. Nástup nové lektorky 

uprostřed školního roku není nijak obvyklý a souvisel s obtížemi najít za paní Pěničkovou 

náhradní lektorku, která by mohla do funkce nastoupit už v září 2020. 

V Dijonu od září 2017 působí Magdaléna Vigent. 

ROZHOVOR S BLANKOU GRUNTOVOU, NOVOU LEKTORKOU 

V NÎMES 

Co vás na postu lektorky tak zaujalo, že jste se rozhodla odjet do Nîmes? Co od něj očekáváte? 

Práce lektorky ČJL v zahraničí pro mě není neznámou, působila jsem již předtím na dvou 

lektorátech ve Francii. V letech 2007–10 jsem učila češtinu na INALCO v Paříži, mezi roky 
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2013–18 na univerzitě v Aix-en-Provence. Nakonec jsem se ve Francii usadila, do Nîmes jsem 

tak nejela zdaleka – mám trvalé bydliště jen asi 80 km odsud. 

 

Jaké jsou vaše pocity po prvním měsíci v nové práci? Je něco, co vás zaskočilo, nebo jste odjela 

připravená úplně na všechno? 

Asi bych neřekla, že jsem 

odjela „připravená úplně na 

všechno“, ale nemám ani 

pocit, že by mě něco 

zaskočilo. Předchozí 

lektorka paní Pěničková 

vypracovala velmi 

podrobnou předávací 

zprávu, díky níž jsem si 

mohla udělat celkem 

přesný obrázek 

o pracovních povinnostech 

lektorky a chodu internátu. 

Také se se mnou ještě před 

nástupem setkala a provedla mě lyceem. I paní Oulevey z MŠMT se mnou předem telefonicky 

probrala některé důležité aspekty lektorské práce. Jsem jim za to velmi vděčná, byla to cenná 

pomoc, která mi nesmírně usnadnila první týdny v nové pracovní pozici. 
 

Co všechno je náplní vaší práce? Jak vypadá váš klasický pracovní týden? 

Jednu část mé práce tvoří výuka češtiny. Předmět si samozřejmě zapisují české studentky, ale 

zvolit si češtinu jako cizí jazyk mohou i jiní studenti lycea. Bohužel od chvíle, kdy se rozšířil 

Covid-19, se čeština pro cizince vůbec nevyučuje. Druhou část mé pracovní náplně tvoří péče 

o české studentky a dohled na internátě. 
 

Je něco, co byste v rámci dívčí nîmeské sekce chtěla posunout? 

Potěšilo by mě, kdyby sekce více 

vstoupila do povědomí místních 

obyvatel a byla jimi šířeji využívána. 

Tím míním třeba možnost studia 

češtiny jako cizího jazyka, které i před 

pandemií bylo spíše záležitostí 

krátkodobé individuální výuky. 

Zároveň by myslím nebylo špatné 

zprostředkovat studium na sekci také 

dětem z česko-francouzských rodin, 

které žijí na jihu Francie a které by 

uvítaly, kdyby se v rámci 

středoškolského studia mohli učit 

český jazyk a literaturu a připravit se 

na maturitní zkoušku z tohoto jazyka. 
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ROZHOVOR S MAGDALÉNOU VIGENT, LEKTORKOU V DIJONU 

Jak dlouho už děláte českou lektorku v Dijonu a jak jste se k takové práci dostala? Co vás 

přitahovalo? 

V Dijonu pracuji jako lektorka od září 

2017. Vyučuji jednak český jazyk 

a literaturu studenty české sekce v lyceu, 

zároveň také češtinu jako cizí jazyk na 

Burgundské univerzitě. Jsem ráda, že se 

mohu oběma těmto přístupům k jazyku 

věnovat. Na výuku češtiny v zahraničí se 

zaměřuji dlouhodobě. 

Česká sekce v Dijonu oslavila v loňském 

roce stoleté výročí od svého založení. 

A je skvělé, že pokračuje i v současnosti. 

Velmi si vážím toho, že se na jejím 

dalším pokračování mohu podílet. 

 

S jakými očekáváními jste na tuto pozici nastoupila a jaká nakonec byla realita? Naplnila se vaše 

očekávání? 

Neměla jsem žádná konkrétní očekávání. Musela jsem se vyrovnat s rozsahem práce, který je na 

lektorátu v Dijonu skutečně mimořádný. Kromě výuky je třeba zajistit bezproblémový chod 

sekce, být prostředníkem mezi lyceem, studenty i rodiči. Je třeba obstarávat i praktické věci jako 

doprovázet studenty k lékaři, dohlížet na jejich prospěch a podobně. Sama mám děti 

v podobném věku a teď mi k nim přibylo dalších osmnáct. Se studenty vycházím velmi dobře. 

V rámci lycea dosahují vynikajících výsledků. Překvapila mě jejich samostatnost a kreativita při 

přípravách každoročního českého představení. Všichni si uvědomují výjimečnost programu 

a snaží se svým spolužákům i učitelům co nejlépe zprostředkovat českou kulturu. Zároveň ale 

potřebují mít v cizině někoho, na koho se mohou 

v případě vzniklých nepříjemností a problémů 

obrátit. 

 

Jakým novým výzvám musíte jako lektorka čelit 

v době koronavirové pandemie. 

Minulý rok byl skutečně mimořádný. Studenti 

české sekce mohou naštěstí pokračovat v 

prezenční výuce. Ačkoliv se nám nákaza zatím 

vyhýbá, přesto nadále panují obavy z toho, aby 

někdo neonemocněl. V lyceu je pro tyto případy 

připravena samostatná místnost, kde by bylo 

možné nakaženého studenta izolovat. Bohužel 

v současné době není možné organizovat žádné 

kulturní akce, už podruhé se nebude konat české  
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představení. Nebylo možné jet na listopadové setkání s panem velvyslancem, nepojedeme ani na 

každoroční výlet do Nîmes. 

 

Máte pro českou sekci v Dijonu nebo pro pozici české lektorky v Dijonu nějakou vizi? Stanovila jste 

si sama nějaký cíl, co byste ráda změnila nebo zlepšila? 

Především si přeji, aby česká sekce mohla i nadále pokračovat. Bylo by skvělé, kdyby 

i francouzští studenti měli možnost studovat češtinu jako další cizí jazyk a účastnit se 

výměnných pobytů v České republice. 

PROBĚHLO 

NETRADIČNÍ PREZENTAČNÍ SEZONA 

V letošním roce poznamenaném koronavirem bylo jasné, že podzimní prezentační sezona na 

českých středních a základních školách proběhne podle jiného scénáře než obvykle. Počítali 

jsme s tím, že prezentátoři se nebudou moci dostavit do tříd osobně, ale že se o svou dijonskou 

či nîmeskou zkušenost podělí on-line. 

Francouzský institut v Praze a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy požádaly 

Spolek, aby absolventi s prezentacemi vyčkali na podklady s aktualizovanými informacemi 

k výběrovému řízení. Zároveň IFP, MŠMT a Spolek zahájily diskusi o slaďování komunikace 

o sekcích, neboť společným cílem je komunikování správných informací uchazečům a jejich 

rodinám. Z důvodu delšího průběhu diskuse proto neprobroběly klasické výzvy prezentátorům 

(až na jednu), aby prezentovali na školách. 

V prosinci 2020 a v lednu 2021 se však uskutečnily úspěšné online informační 

schůzky organizované Francouzským Institutem pro zájemce o studium v sekcích a pro jejich 

rodiče. Fungování programu, financování a podmínky výběrového řízení představily IFP 

a MŠMT, zástupkyně Spolku informovaly o stipendijním fondu a současní studenti Carnotova 

lycea se podělili o svou zkušenost přímo z Dijonu.  

Rádi bychom za Spolek požádali prezentátory, aby při prezentacích odkazovali uchazeče 

na weby MŠMT a IFP ve věcech financování a zřizování sekcí a stran podmínek výběrového 

řízení. Web Spolku těmito informacemi disponuje také, ale jeho role je stěžejní hlavně při 

poskytování informací o stipendijním fondu, praktických radách o životě v sekcích nebo 

propojování s absolventy. Prezentující také prosíme, aby o datu své prezentace 

informovaly IFP/MŠMT, které dle svých možností zajistí přítomnost některého ze svých 

zástupců na prezentaci. Ten doplní osobní francouzskou zkušenost prezentátora o aktuální 

informace o výběrovém řízení a institucionální záštitě sekcí. 

V rámci diskuse o slaďování komunikace proběhla 9. února 2021 on-line schůzka 

zástupců Spolku s IFP a MŠMT, kde se hovořilo o komunikačních výzvách, které kolem českých 

sekcí vyvstávají ve spojitosti s koronavirovou krizí a o společném komunikačním postupu do 

budoucna. 
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INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO NOVÁČKY A JEJICH RODIČE 

Také každoroční červnová informační schůzka pro nováčky se přesunula do virtuálního 

prostoru. Setkání, které pořádalo MŠMT a IFP, zahájil IFP s odkazem na význam sekcí pro česko-

francouzské vztahy. MŠMT pak navázalo praktickými informacemi a formálními náležitostmi 

stran odjezdu do Francie, které doplnil zástupce Domu zahraniční spolupráce. O každodenním 

chodu sekcí a organizaci pobytu od zastupování českých studentů, přes doprovod k lékaři po 

výuku češtiny hovořily české lektorky. Studentky a studenti dijonské i nîmeské sekce poskytli 

nováčkům rady týkající se života na internátu, výuky, víkendových pobytů v rodinkách nebo 

trávení volného času. Nakonec informoval Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii 

o možnosti podání žádosti o stipendium ze Stipendijního fondu a o významu komunity 

současných sekcionářů i absolventů napříč generacemi. Nováčkům držíme palce v jejich 

francouzské zkušenosti! 

SCHŮZKA KRISTÝNY KŘÍŽOVÉ S NOVÝM FRANCOUZSKÝM 

VELVYSLANCEM 

V říjnu 2020 se své funkce ujal nový velvyslanec Francie Alexis Dutertre. Jeho nástup do funkce 

byl přirozeně ovlivněn současnými omezeními, nemohly proběhnout obvyklé společenské akce 

a setkání, které jinak příchod nového velvyslance provázejí. Proto chápeme velvyslancovo 

pozvání na oběd v prostorách velvyslanectví pro Kristýnu Křížovou v prosinci 2020 jako velkou 

poctu pro Spolek a sekce. Společný čas byl přirozeně naplněný diskusemi nejen o významu 

sekcí, ale i o jejich roli v nové Evropě a v česko-francouzských vztazích. 

Rok 2022 bude právě pro tyto vztahy specifický: Francie a Česká republika se opět 

vystřídají v předsednictví Evropské unii. Kristýna a velvyslanec se shodli, že během tohoto roku 

by rozhodně mělo zaznít svědectví studentů a absolventů českých sekcí a jejich poselství, že tak 

výsostně bilaterální program, kterým České sekce jsou, je současně skvělým naplněním 

myšlenky společného evropského projektu. 

REPORTÁŽE O ČESKÝCH SEKCÍCH NA RADIU PRAGUE 

V lednu 2021 zveřejnilo Radio Prague o Českých sekcích dvoudílnou reportáž. Reportér 

Thibault Maillet (mimochodem sám nedávný absolvent Daudetova lycea) v nich hovořil 

s několika generacemi studentů a absolventů sekcí, které život zavedl na rozličné profesní dráhy 

a do různých koutů světa. První díl pojednává o historii sekcí očima absolventů a důvodech, 

proč sekce zůstávají živým a aktuálním projektem dodnes. 

Druhý díl se soustředí na proměny zkušeností, podmínek a zážitků různých generací 

studentů a na jejich studijní či profesní dráhy. Děkujeme absolventům Kristýně Křížové, Tereze 

Novákové, Natálii Dvořákové, Stanislavu Štechovi a Jakubovi Voznicovi, že se rozhodli 

v reportáži vystoupit! 

Oba díly reportáže si můžete poslechnout na Radio Prague. 
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Díl I: https://francais.radio.cz/les-sections-tcheques-en-france-i-a-lepreuve-de-lhistoire-

8706041?fbclid=IwAR0QvbLZd7WEyJeZUE_tKgMfcL2bRM3SJkiQIXIDHcY1fNtm7Zkr_q1eMBk 

 

Díl II: 

https://francais.radio.cz/les-sections-tcheques-en-france-ii-meme-lycee-des-decennies-decart-

8706042?fbclid=IwAR2l5n-kGPf4Yn9499fk5I8XxoFmlgUMD1OR4c9QI81BLRX9MapqD76BJO8 

 

VÝSTUP ZE SCHŮZKY K VÝSTAVĚ U PŘÍLEŽITOSTI OSLAV 

100LETÉHO VÝROČÍ 

Jedním z prvků oslav 100letého výročí sekcí má být výstava o život studentů sekcí, původně 

plánovaná samozřejmě na duben 2020 a dijonský start oslav. Přese všechny turbulence dnešní 

doby stále věříme, že výstavu uskutečníme. Tereza Nováková, absolventka sekce z Nîmes 

a v současné době pracovnice Českého centra v Paříži, která se ujala koncepce výstavy, na 

přípravách průběžně pracuje. Spolek pak opakovaně potvrdil svůj příslib ujmout se produkční 

a finanční části výstavy. Nemůžeme nic předvídat s jistotou, ale těší nás, že partneři výstavy, 

zejména IFP a České centrum v Paříži, stále s výstavou počítají. Společně pracujeme na tom, aby 

se mohla v roce 2022, v němž se Francie a ČR vystřídají v rolích předsednických zemí EU, 

uskutečnit, a to hned na několika místech u nás i ve Francii. 

DOSUD NEZVEŘEJNĚNÝ DOKUMENT O ČESKÝCH SEKCÍCH 

V říjnu 2019 vznikl na slavnostní recepci v Buqoyském paláci, pořádané u příležitosti 

vyznamenání předsedkyně Spolku Kristýny Křížové Řádem akademických palem, dokumentární 

film o Českých sekcích, založený na rozhovorech současných studentek s absolventy různých 

generací. Premiéru dokumentu jsme od samého začátku plánovali uspořádat v rámci oslav  

https://francais.radio.cz/les-sections-tcheques-en-france-i-a-lepreuve-de-lhistoire-8706041?fbclid=IwAR0QvbLZd7WEyJeZUE_tKgMfcL2bRM3SJkiQIXIDHcY1fNtm7Zkr_q1eMBk
https://francais.radio.cz/les-sections-tcheques-en-france-i-a-lepreuve-de-lhistoire-8706041?fbclid=IwAR0QvbLZd7WEyJeZUE_tKgMfcL2bRM3SJkiQIXIDHcY1fNtm7Zkr_q1eMBk
https://francais.radio.cz/les-sections-tcheques-en-france-ii-meme-lycee-des-decennies-decart-8706042?fbclid=IwAR2l5n-kGPf4Yn9499fk5I8XxoFmlgUMD1OR4c9QI81BLRX9MapqD76BJO8
https://francais.radio.cz/les-sections-tcheques-en-france-ii-meme-lycee-des-decennies-decart-8706042?fbclid=IwAR2l5n-kGPf4Yn9499fk5I8XxoFmlgUMD1OR4c9QI81BLRX9MapqD76BJO8
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100letého výročí sekcí. Ovšem vzhledem k tomu, že stále není jasné, kdy přesně oslavy 

proběhnou, začínáme uvažovat o předsunutí premiéry tohoto dokumentu. Abychom vás 

naladili, přinášíme vám zde maličkou upoutávku. 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI SOUČASNÝMI STUDENTY SEKCÍ 

Kráceno. Plná verze je dostupná na webu. 

V listopadu 2020 rozeslal Spolek krátký dotazník všem současným studentům obou sekcí. Cílem 

bylo získat na studenty aktuální spojení a zeptat se jich na několik dalších otázek, které by 

mohly pomoct v utváření prezentační strategie pro zájemce. 

Na dotazník odpovědělo 26 studentů z 30. 

OTÁZKA: Z jakého města 

pocházíš? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dijon-nimes.eu/dotaznikove-setreni-mezi-soucasnymi-studenty-sekci-listopad-2020/


Association des anciens élèves 

des sections tchèques et tchécoslovaques 

de Dijon, de Nîmes et de Saint-Germain-en-Laye 

Spolek bývalých studentů českých a československých  Karlovo nám. 671/24, Praha 1, 110 00 
sekcí v Dijonu, Nîmes a Saint-Germain-en-Laye  IČO: 22829245 
dijon-nimes@dijon-nimes.eu  www.dijon-nimes.eu 

 

 

 

OTÁZKA: Z jaké školy jsi přišel? 

 

OTÁZKA: V kolika letech ses začal učit frj a co tě k tomu vedlo? 

Na otázku, v kolika letech se začali učit francouzštinu a co je k tomu vedlo, odpovídali 

respondenti vcelku shodně. Většina z nich se francouzštinu začala učit až jako druhý, popřípadě 

třetí jazyk ve věkovém rozmezí 11–14 let. Pouze dva respondenti se francouzštinu začali učit 

v útlejším věku, a to v 7 a 9 letech. 

Jako nejčastěji uváděné důvody pro výběr francouzštiny jsou: přitažlivost francouzského 

jazyka a Francie, nechuť učit se druhému jazyku z možného výběru dvou nebo podpora 

francouzštiny na dané škole (výuka s rodilým mluvčím, možnost výměnných pobytů apod.). 

Důvody respondentů, kteří s francouzštinou začali dříve než ostatní, byly jednak 

motivace ze strany rodičů, kteří francouzštinu ovládají, jednak nadšení mladé paní učitelky. 

OTÁZKA: Zúčastnil ses na české škole prezentace vedené absolventem nebo současným 

studentem? 

Z 26 respondentů pouze 5 uvedlo, že se na své české škole nezúčastnili prezentace vedené 

současným studentem nebo absolventem. 
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OTÁZKA: Jak ses o studiu v českých sekcích dozvěděl? 

12 respondentů uvedlo, že se o studiu v sekci dozvěděli právě z prezentace vedené současným 

studentem nebo absolventem, která proběhla na jejich české škole. 

9 respondentů uvedlo, že se o studiu na české sekci dozvěděli na české škole, většinou 

od vyučující francouzštiny, případně z webu své školy či díky francouzské olympiádě. 

Jeden z respondentů, kteří o studiu na českých sekcích vědí od učitelů francouzštiny, uvedl, že 

nejprve se o tomto programu dozvěděl od učitelky, ale o studiu v sekci začal uvažovat až poté, co 

jim o sekcích přišel přednášet současný student. Jiný z těchto respondentů uvedl, že v roce 2014 

už se zúčastnil programu Comenius Regio. 

Jeden respondent uvedl, že se o studiu v sekcích dozvěděl od rodičů a jeden uvedl, že od 

svého bratra, který je absolventem programu. 

Jeden student uvedl, že se o studiu v sekcích dozvěděl náhodou, když se účastnil prezentace 

o programu Un an en France. 

Jeden respondent uvedl, že se o studiu v sekcích dozvěděl díky výměnnému pobytu 

v Nîmes, během kterého se byli na české sekci Daudetova lycea podívat. 

Jeden respondent na otázku, jak se o studiu v českých sekcích dozvěděl, uvedl doslova: 

„Z prezentace o studiu na sekcích v prvním roce mého studia na gymnáziu. Té šikovné slečně 

bych moc ráda jednou poděkovala, avšak neznám bohužel její jméno.“ 

Respondent přišel z Gymnázia Matyáše Lercha a prezentace se zúčastnil nejspíš na 

podzim 2017. 

OTÁZKA: Kde sis o programu českých sekcí hledal detailnější informace? 

Až na dvě výjimky si respondenti detailnější informace o studiu v sekcích hledali 

prostřednictvím několika různých informačních kanálů. 
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Respondenti, kteří se informovali prostřednictvím jediného zdroje, využili buď web MŠMT, nebo 

web Spolku. 

 

SDĚLENÍ FRANCOUZSKÉHO INSTITUTU V PRAZE 

L’institut se souvient 

La bande dessinée L’institut se souvient / Institut vzpomíná a été créée dans le cadre de l’Année 

de la BD en France mais également et à l’occasion du centenaire de l’Institut français de Prague 

(IFP) en 2020. 

Il s’agit d’une BD bilingue, inspirée par les moments d’histoire et les personnages qui ont fait 

l’Institut français de Prague. Les sections tchèques en font évidemment partie. 

L’Ambassadeur de France en République tchèque, Alexis Dutertre, et le directeur de l’IFP, Luc 

Lévy, introduisent cette publication exceptionnelle. 

L’autrice et scénariste de cet ouvrage original est Lucie Lomová. La traduction est réalisée par 

Benoît Meunier et Tomáš Havel. L’ouvrage a bénéficié du soutien de l’Institut français à Paris. 

Vous pouvez découvrir la BD en ligne gratuitement ici ou l’acquérir auprès de la Librairie 

francophone. 

Bonne lecture ! 

 

https://issuu.com/institutfrancaisprague/docs/bd-ifp
https://issuu.com/institutfrancaisprague/docs/bd-ifp
https://www.megabooks.cz/obchody/librairie-francophone
https://www.megabooks.cz/obchody/librairie-francophone
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WEB A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

NOVÉ INFOGRAFIKY K VÝUCE VE FRANCII A NOVÉ MATURITĚ 

 

Ve Francii proběhla reforma maturitní zkoušky, která s sebou přinesla reorganizaci 

středoškolské výuky. Podle nových lycejních osnov se učí od září 2018. Letošní maturanti jsou 

první, kdo složili maturitu v nové podobě. Jak nové středoškolské osnovy a nová maturita 

vypadají, se dozvíte v názorné infografice, kterou pro Spolek vytvořila absolventka Martina 

Šťovíčková a letošní maturantka Tereza Hálová. 

INFOGRAFIKA K PROSTUDOVÁNÍ ZDE 

Jaké možnosti studia mají absolventi Českých sekcí po maturitě, znázornili absolventi Lukáš 

Macek a Karolína Zamora v druhé infografice dostupné ZDE. 

https://dijon-nimes.eu/pro-uchazece/vyuka-a-maturita-ve-francii/k-francouzske-maturite/
https://dijon-nimes.eu/kam-po-maturite-v-ceskych-sekcich/
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ABSOLVENTI O ZESNULÉM JANU SOKOLOVI 

Filozof a absolvent dijonské sekce Ondřej Švec je spoluautorem článku o zesnulém filozofovi, 

disidentovi a politikovi Janu Sokolovi ve francouzském deníku Le Monde. Francouzsky psaný 

článek si můžete zobrazit ZDE. 

 

Také si můžete pustit hodinový rozhovor Ce qui disparaît avec Jan Sokol ? na rádiu France 

Culture, kde se o Janu Sokolovi vyjadřují mimo jiné Zora Hesová, absolventka nîmes sekce, 

a výše zmiňovaný Ondřej Švec. 

KLAUDIE MRKUSOVÁ – JEDEN OSUD ABSOLVENTKY Z NÎMES 

Avignon → Nîmes → Dijon → Hongkong → Togo → Paříž → Praha → Vídeň → Brusel 

Taková je v hrubých obrysech cesta, kterou zatím ušla Klaudie Mrkusová, nîmeská absolventka. 

O studiu, stážích i pracovních příležitostech poutavě vykládá v podcastu KAM PAK? Poslechněte 

si třeba ZDE. 

SPOLEK NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 

Víte, že Spolek bývalých studentů českých sekcí ve Francii můžete sledovat na Facebooku 

(České sekce ve Francii), Instagramu (dijon_nimes) i YouTube (České sekce ve Francii)? Všechny 

tyto sociální sítě jsou cíleny primárně na uchazeče, ale určitě na nich naleznete zajímavý obsah 

i vy! 

Náš tip: Podívejte se na IG na výběr ze stories. Najdete tam moc zdařilá videa! 

 

Tímto bychom chtěli velice poděkovat Marii Junové za správu facebookové stránky a Martině 

Šťovíčkové za správu Instagramu! 

PROPOJENÍ S KOMUNITOU ABSOLVENTŮ 

Připojte se ke komunitě absolventů – jen tak na pokec, pro sdílení zkušeností, pracovních 

nabídek, ale také kvůli „péči“ o České sekce. 

 

Na facebooku se absolventi sdružují v uzavřené skupině Association Dijon-Nîmes a na LinkedIn 

ve skupině Dijon-Nîmes Alumni. 

POTŘEBUJETE VYŘÍDIT NOSTRIFIKACI FRANCOUZSKÉ 

MATURITY? 

Řešíte-li nostrifikaci francouzské maturity z České sekce, podívejte se na spolkový web, kde 

najdete podrobný návod, jaké kroky musíte učinit. 

Obecné instrukce k uznání středoškolského vzdělání dosaženého v zahraničí naleznete na webu 

MŠMT. 

https://dijon-nimes.eu/wp-content/uploads/Jan-Sokol-philosophe-dissident-et-homme-politique-tche%CC%80que-est-mort-www.lemonde.fr_.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/a-present/ce-qui-disparait-avec-jan-sokol?fbclid=IwAR01NTwvR5yqsxT_UyRpSc6Ip0y6-CSd4CdtUcH_4ErXR84GMSm2u1ddowc
https://www.listennotes.com/podcasts/kam-pak/4-klaudie-mrkusov%C3%A1-cU-L7C1gr5a/?fbclid=IwAR1cVYxwVZ9AOyGO5RT8p5Jxifz4_O7CkcsLwWhBJhLIE0a_mXWjSTmcE1o
https://www.facebook.com/CeskeSekceVeFrancii
https://www.youtube.com/channel/UC2-wT0ERoRCu-S5B2sKR-Pw
https://www.facebook.com/groups/214052402005021
https://dijon-nimes.eu/pro-absolventy/potrebuji-vyridit/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nostrifikace-uznani-zahranicniho-zakladniho-stredniho-a
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/nostrifikace-uznani-zahranicniho-zakladniho-stredniho-a
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LYCEJNÍ STIPENDIJNÍ 

FOND 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ NA ŠKOLNÍ 

ROK 2021/2022 

Lycejní stipendijní fond přijímá žádosti 

o udělení stipendia nebo bezúročné půjčky 

na školní rok 2021/2022. Žádat mohou 

současní studenti v ročnících second a 

première a nově přijatí studenti. Podmínky 

pro udělení stipendia a formulář žádosti visí 

na webu. Termín pro podání žádosti 2. 

července 2021. O počtu žádostí a celkové výši 

udělené finanční podpory vás Rada Lycejního 

stipendijního fondu bude informovat na 

webu. 

INFOGRAFIKA – LSF 

V ČÍSLECH 

 

PŘISPĚT DO FONDU 

Jakákoli částka má smysl. Jednorázově 

i pravidelně. Děkujeme! 

 

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 

2100459475/2010 

 

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 

2100459475/8330 

 

Bankovní spojení pro mezinárodní platby 

a platby v cizích měnách: 

IBAN: CZ2120100000002100492128 

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Adresa banky pro mezinárodní platby: Fio 

banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 

https://dijon-nimes.eu/stipendijni-fond/zazadat-o-financni-podporu/
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Do kolonky Zpráva pro příjemce uveďte poznámku Lycejní stipendijní fond + svoje jméno; jako 

variabilní symbol uveďte rok maturity. 

 

Žádáme vás, abyste současně zaslali potvrzovací e-mail na adresu fondu: fond@dijon-nimes.eu. 

Uveďte v něm, jak velkou částkou jste přispěli, a nezapomeňte nám sdělit adresu, kam si přejete 

zaslat potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. 

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ 
Pokud jste tak ještě neučinili, stále můžete uhradit členský příspěvek na rok 2021. 

 

Výše příspěvku je 100 Kč pro aktivního člena a 500 Kč pro podporovatele Spolku. 

 

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 

Číslo účtu: 2500459474/2010 

 

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR: 

Číslo účtu: 2500459474/8330 

 

Bankovní spojení pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: 

IBAN: CZ2120100000002100492128 

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Adresa banky pro mezinárodní platby: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1 

 

Jako variabilní symbol uveďte rok své maturity a do poznámky napište své jméno. Současně s 

členským příspěvkem pošlete, prosím, e-mail na dijon-nimes@dijon-nimes.eu s informací o jeho 

zaplacení. 

  

Pokud ještě nejste členem Spolku bývalých studentů českých sekcí ve Francii a rádi byste se jím 

stali, stačí vyplnit přihlášku, oskenovat ji nebo vyfotit a odeslat na adresu dijon-nimes@dijon-

nimes.eu. Z členství pro vás neplyne žádná povinnost aktivně se ve Spolku angažovat. Všech, 

kteří se odhodlají k tomu, aby přihlášku vyplnili a zaplatili členský příspěvek, si nesmírně 

vážíme – reálně i symbolicky podporují naši práci. Děkujeme! 

 

Peníze, které Spolek na členských příspěvcích vybere, jsou striktně odděleny od darů do 

Lycejního stipendijního fondu a slouží k udržení každodenního provozu našeho Spolku. 

 

Jestliže byste rádi podpořili také Lycejní stipendijní fond finančním darem a platbu plánujete 

provést v korunách, snažně vás prosíme, abyste členský příspěvek a dar fondu neposílali v jedné 

platbě. Velice nám pomůže, když platby odešlete zvlášť, jedná se o dva oddělené účty. 

Děkujeme! Chystáte-li se odeslat eura, členský příspěvek i dar fondu můžete odeslat v jedné 

platbě. Jen prosím do poznámky k platbě uveďte, kolik činí váš členský příspěvek a kolik 

přispíváte do fondu. 

mailto:fond@dijon-nimes.eu
mailto:dijon-nimes@dijon-nimes.eu
https://dijon-nimes.eu/wp-content/uploads/%C4%8Dlensk%C3%A1_p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.pdf
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