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Informační bulletin č. 5/2013 

Vážení přátelé, 

opět uplynulo několik měsíců a my vám předkládáme páté 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. 

Obsah: 
Stalo se 

Únor 2013: 
• setkání v Týnské literární kavárně 

Březen 2013: 
• úmrtí Čestmíra Císaře 

Duben 2013: 
• setkání s partnery sekcí v Dijonu 
• kulatý stůl a večeře se zástupci dijonské strany 
• výběr studentů na školní rok 2013/2014 
• vznik skupiny na LinkedIn 
• setkání se zástupci českého velvyslanectví v Paříži 
• neuskutečnění výletu dijonských familles d’accueil do České republiky 

Květen 2013: 
• setkání s novými studenty a jejich rodiči 

Červen 2013: 
• zasedání Rady Lycejního stipendijního fondu 
• setkání se zástupci MŠMT 

Červenec 2013: 
• jednání se zástupci nîmské strany v Nîmes 

Shrnutí prvního roku fungování projektu Comenius Regio 
Stalo se ve Francii 

Duben 2013: 
• „spektákl “v Dijonu 
• ohlášení odchodu jedné studentky z Nîmes 

Květen a červen 2013: 
• kulturní dění v Nîmes a shrnutí prvního roku fungování projektu Comenius  

Regio 
• výlety sekcionářů 

Zapište si do diáře 
• neformální setkání a valná hromada 20. 8. 2013 
• noví a současní studenti: přijetí na MŠMT, září 2013 

Nepřehlédněte 
• Členství v Asociaci, výzva k zapojení a aktualizaci kontaktů 

 
 

Příloha č. 1: Informace o práci Lycejního stipendijního fondu v roce 2013 
Příloha č. 2: Přehled činností, s kterými by Sdružení potřebovalo pomoct 
Příloha č. 3: Výstup ze setkání s nováčky a jejich rodiči 
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Stalo se 

 

Únor 2013: setkání v Týnské literární kavárně 

19. 2. se v Týnské literární kavárně uskutečnilo příjemné setkání bývalých i současných studentů. 
Všichni jistě ocenili, že se sešli absolventi nejen všech tří sekcí, ale i různých generací - od bacu 1948 
až po bac 2014. Předsedkyně Kristýna Křížová nejprve za Sdružení představila hlavní novinky, 
zajímavosti a výsledky práce za uplynulý rok, Filip Šváb se pak ujal zhodnocení prvního roku fungování 
Lycejního stipendijního fondu. Prezentace volně přešly do diskuse, během které zaznělo několik 
zajímavých podnětů – některé nápady se nám od té doby již podařilo zrealizovat (např. založení 
skupiny na LinkedIn), další se určitě budeme snažit rozvinout v budoucnosti. 

Toto setkání ukázalo, jaký přínos představuje pro nás všechny, ať již máme studium ve Francii 
nějakou dobu za sebou, nebo právě studujeme, mezigenerační provázanost. Výhodou společné a 
velmi obohacující zkušenosti jsou mimo jiné příležitosti potkávat spoustu inspirativních lidí a silných 
osobností. 

Fotografie: http://dijon-nimes.rajce.idnes.cz/Setkani_v_kavarne_Tynska_19.2.2013/ 
 
 
Březen 2013: úmrtí Čestmíra Císaře 

Koncem března zemřel Čestmír Císař, absolvent dijonské sekce z let 1936–1939. Jeho životní dráha je 
odrazem složitého 20. století a peripetií, které české (československé) sekce provázely. Postoj k jeho 
politické minulosti, ve které se potkává jak členství ve vrcholných orgánech KSČ v letech 1946–1970, 
tak i jeho významný podíl na uvolnění společenské atmosféry v polovině 60. let, nechť si každý zvolí 
podle svého přesvědčení. Zde bychom jen rádi připomněli, že jeho pozice ministra školství ČSSR byla 
naprosto klíčová pro osud českých (československých) sekcí. Jsme přesvědčeni, že bez obnovení sekcí 
v 60. let (1966 – Dijon, 1969 – Nîmes, 1967 – St.-Germain-en-Laye), na kterém má lví podíl, by bylo 
více než obtížné, ne-li nereálné, doufat v obnovu sekcí po r. 1989. I když byly sekce na počátku 70. let 
opět uzavřeny, několik let, během nichž fungovaly, umožnily – z pohledu sekcí – vytvořit generaci 
mladých absolventů, která udržovala myšlenku sekcí živou. Dále se lze se domnívat, že obnovení sekcí 
v době, kdy se Československo chtělo přiblížit k demokracii, a jejich následné normalizační uzavření 
posílilo roli sekcí jakožto symbolu svobodných přátelských vztahů Francie a ČR (ČSR). Myšlenka 
obnovit sekce po r. 1989 se tak mohla opřít o živé podhoubí vybudované érou Čestmíra Císaře. 
Čestmír Císař také sehrál klíčovou roli ve znovuobnovení sekcí po r. 1989, kdy byl tímto úkolem 
pověřen v rámci své role československého velvyslance pro zvláštní mise u Rady Evropy ve Štrasburku 
v letech 1989–1992. 
 
Asociace Čestmíra Císaře zkontaktovala velmi krátce před jeho úmrtím, a to v polovině února, když 
jsme obvolávali všechny starší ročníky, abychom je pozvali na setkání do Týnské literární kavárny. 
Čestmír Císař se setkání kvůli svému zdravotnímu stavu a zákazu vycházet nemohl zúčastnit, avšak 
projevil obrovské nadšení, když zjistil, kdo mu volá, a přál si osobní schůzku u něj doma. Tu jsme již 
ale bohužel nestihli. 
 
Závěrem bychom chtěli dodat, že příklad Čestmíra Císaře ukazuje, jak jsou pro budoucnost sekcí 
důležití všichni ti, kteří si jimi nějakým způsobem prošli. Podobný příklad jako Čestmír Císař poskytl 
Miloš Sova, správce československé sekce na Carnotově lyceu v meziválečném období, který se v roce 
1945, jakožto tehdejší sekční rada Ministerstva školství, národní kultury a vzdělávání v Londýně, 
zasadil o obnovení sekcí po 2. světové válce. Proto – sekcionáři všech zemí, spojte se! 

http://dijon-nimes.rajce.idnes.cz/Setkani_v_kavarne_Tynska_19.2.2013/
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Duben 2013: setkání s partnery sekcí v Dijonu 

U příležitosti českého „spektáklu“ na začátku dubna se uskutečnily tři informativní schůzky s partnery 
dijonské sekce, a to na Krajském školském úřadě s pí. Natachou Lanaud-Lecomte, odpovědnou za 
mezinárodní vztahy a spolupráci na Conseil régional de Bourgogne s p. Arnaudem Ohetem, 
referentem odboru středního školství, a pí. Karine L‘Hostis, vedoucí oddělení Mezinárodních vztahů, 
a na radnici s místostarostkou Elisabeth Biot, a p. Philippem Sartori, ředitelem oddělení 
Mezinárodních vztahů. Za zprostředkování schůzek na takto vysoké politické úrovni děkujeme Lukáši 
Mackovi! 

Diskuze se točila okolo budoucnosti financování české sekce, fungování Lycejního stipendijního fondu 
a snaze o vytvoření pedagogické spolupráce, po vzoru projektu Comenia Regio mezi Nîmes a 
Prahou 1, mezi Burgundskem a Středočeským krajem, jejíž tažnou silou by se stala česká sekce 
v Dijonu. Schůzky vyústily v zahájení konkrétních jednání mezi Středočeským krajem a Krajským 
školským úřadem v Burgundsku. 
 
 
Duben 2013: kulatý stůl a večeře se zástupci dijonské strany 

Snažíme se, aby partneři obou sekcí spolu komunikovali a aby sekce fungovaly v rámci možností 
koordinovaně (což paradoxně – při existenci pouhých dvou sekcí – v řadě bodů není pravidlem. Proto 
jsme opět iniciovali uspořádání pracovního kulatého stolu. Dne 9. 4. 2013 za ním společně zasedli 
atašé pro francouzský jazyk, zástupkyně MŠMT, ředitelka Lycée Carnot v Dijonu se svým zástupcem, 
náměstek starosty Nîmes pro oblast školství, ředitelka Lycée A. Daudet v Nîmes, zástupce Conseil 
régional de Bourgogne a zástupci Asociace. 
Vedení Asociace a Rada Lycejního stipendijního fondu následně povečeřeli se zástupci dijonské 
strany. 
 
Diskuse a společné úvahy přinesly tyto závěry: 

• Je nutné se neustále setkávat a komunikovat, neboť život sekce je vskutku velice 
komplikovaný (finančně, organizačně, pohled administrace internátu vs. pohled studentů, 
pohled českých vs. francouzských partnerů...). Pro zdárný další vývoj sekcí je třeba, aby 
všichni partneři znali pohledy druhých partnerů, jejich potřeby a priority. 

• Role bývalých studentů jakožto nositelů tradice sekcí a jednoho z motorů jejich dalšího vývoje 
je nenahraditelná. 

• Carnot a Burgundsko mají zájem rozšiřovat spolupráce v pedagogické oblasti (Comenius 
Regio, nalezení partnerského gymnázia pro lyceum Carnot pro klasické výměnné pobyty). 

• Z hlediska burgundského kraje je nezbytně nutné, aby sekce překročila brány lycea a aby se 
více zapojila do dění ve městě (např. při akcích typu Měsíc Evropy nabídnout nějakou kulturní 
akci, připravit stánek o ČR během nějaké evropské přehlídky atp.). 

 
 
Duben 2013: výběr studentů na školní rok 2013 / 2014 

V úterý 9. 4. 2013 proběhlo výběrové řízení do Nîmes a den poté, tedy ve středu 10. 4. 2013, do 
Dijonu. Do letošního konkurzu se přihlásilo 81 studentů (59 děvčat a 22 chlapců), což představuje 
skoro dvojnásobek přihlášek oproti minulému roku. Z těchto kandidátů komise vybraly 5 studentek 
do Nîmes (4 do Seconde a 1 náhradnici do Première) a 3 děvčata a 3 chlapce do Dijonu. Členové 
poroty byli se všemi kandidáty velmi spokojení. Mezi vybranými jedinci jsou i žáci 9. ročníků 
základních škol nebo jim odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Novým "sekundám" blahopřejeme! 
 



 

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 

Duben 2013: vznik skupiny na LinkedIn 

Na základě zájmu projeveného z řad bývalých studentů jsme na LinkedIn založili skupinu „Bývalí 
studenti českých sekcí v Dijonu a Nîmes“. Cílem této skupiny, stejně jako celé Asociace, je udržovat 
přátelské styky mezi bývalými studenty a studentkami českých a československých sekcí na 
francouzských lyceích v Dijonu, Nîmes a St.-Germain-en-Laye a umožnit všem bývalým studentům 
čerpat z této jedinečné sítě kontaktů napříč profesemi i generacemi. 
Věříme, že existence skupiny povede nejen k prohloubení již existujících přátelství, ale i k navázání 
nových jak profesionálních, tak osobních vztahů. V současnosti již skupina čítá 70 členů. 
 
Pro ty z vás, kteří by o její existenci ještě nevěděli, připomínáme také facebookovou stránku 
Asociace, která již spojuje 122 bývalých i současných studentů sekcí. Připojte se k nám na adrese 
http://www.facebook.com/groups/214052402005021/! 
 
 
Duben 2013: setkání se zástupci českého velvyslanectví v Paříži 

Dne 22. 3. 2013 jsme se setkali se zástupci české ambasády v Paříži, přičemž předmětem debaty byla 
budoucnost obou českých sekcí, kroky a projekty Asociace a české ambasády k jejich rozvoji a 
podpoře a možnosti další spolupráce. Mezi tématy zazněl mimo jiné Český den v Dijonu (2012) a v 
Nîmes (2014), projekt Comenius Regio a model financování sekcí. Zástupci ambasády vyjádřili českým 
sekcím stejně jako Asociaci plnou podporu. 

 
 
Duben 2013: neuskutečnění výletu dijonských familles d’accueil do České republiky 

V polovině dubna 2013, v období dijonských velikonočních prázdnin, jsme chtěli zorganizovat zájezd 
dijonských familles d’accueil do České republiky, abychom jim poděkovali za starost a péči, s níž se o 
„Dijoňáky“ starají. U rodinek tento nápad vzbudil vlnu nadšení, avšak výběr termínu, který byl navíc 
podmíněn plánovaným zájezdem českých studentů do Dijonu, vyhovoval jen malému počtu zájemců. 
Jelikož by se cena zájezdu kvůli malé účasti značně zvedla, rozhodli jsme se, že se do takto 
komplikované akce pouštět nebudeme a vymyslíme jiný způsob, jak rodinkám poděkovat. Pokud by 
někoho z vás napadlo, jak se rodinkám odvděčit, napište nám! Budeme rádi za každý návrh. 

Organizace tohoto zájezdu nás zároveň přivedla na myšlenku sestavit adresář současných i bývalých 
familles d’accueil a oslovit je s dotazem, zda by chtěly být informovány o dění okolo sekcí. 
Považujeme totiž za důležité, aby tito „partneři“ sekcí, třebaže se na jejich funkci podílejí pouze 
nepřímo, dostali možnost podrobněji sledovat zákulisí toho, v čem se dobrovolně angažují. 
 
 
Květen 2013: setkání s novými studenty a jejich rodiči 

V pátek 31. 5. 2013 se v pražském Café Exil uskutečnilo setkání pro nově vybrané studenty a jejich 
rodiče, jehož cílem bylo zodpovědět případné otázky a připravit tak všechny na novou životní 
zkušenost. Setkání se zúčastnili čtyři členové Asociace, tři studentky vybrané do Nîmes a tři rodičové. 

Na základě tohoto setkání jsme vytvořili dopis shrnující naše zkušenosti a náš pohled na průběh, 
náročnost a přínosy studia a života ve Francii. Tento dopis, doplněný o texty několika současných 
studentů českých sekcí, ve kterých popisují své pocity a názory na svůj život a studium ve Francii, 
jsme zaslali všem nově přijatým studentům, abychom nový začátek ulehčili i těm z nich, kteří se na 
setkání nemohli dostavit. Dopis si můžete přečíst v příloze č. 3. 
 
 

http://www.facebook.com/groups/214052402005021/
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Červen 2013: zasedání Lycejního stipendijního fondu 

Rada LSF letos obdržela celkem 12 žádostí (jak od studentů z Dijonu, tak z Nîmes, jak od nově 
nastupujících, tak i stávajících studentů), z nichž 10 o stipendium (dar) a 2 o půjčku. Všem žádostem 
bylo alespoň částečně vyhověno. Přidělená stipendia se pohybovala mezi 4.100 a 19.800 Kč. 

Fond v době udílení stipendií disponoval cca. 220 tisíci Kč (tedy asi 180 tisíci Kč po odečtení 20%, 
které fond ponechává jako pojistku pro další rok). 
 

Stejně jako v roce 2012 se příspěvky pohybují od menších pravidelných měsíčních částek až po 
ekvivalenty povinného příspěvku rodin 1000 euro, s tím rozdílem, že oproti loňskému roku výrazně 
přibylo středních darů v řádu jednoho až pěti tisíc. Mezi přispěvateli fondu jsou nejen absolventi 
sekcí z 90. let nebo doby kolem r. 2000, ale najdeme mezi nimi i relativně nedávné maturanty, 
absolventy sekcí z přelomu 60. a 70. let či dokonce příbuzné bývalých studentů. 

Všem dárcům velmi děkujeme! 

 
Rada LSF se sešla 10. 6. 2013 a usnesení, které přijala, najdete v příloze č. 1 tohoto bulletinu nebo na 
stránkách Asociace http://www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/. 

 
 
Červen 2013: setkání se zástupci MŠMT 

Zástupci Asociace, Kristýna Křížová a Filip Šváb, se v červnu sešli s 1. náměstkem ministra školství p. 
Nantlem, a ředitelem odboru mezinárodních vztahů MŠMT p. Bánovcem. Cílem jednání bylo 
přesvědčit ministerstvo o nutnosti aktivnějšího přístupu k českým sekcím a jejich financování. 
Ministerstvo školství je připraveno ke konkrétním krokům jak v oblasti finanční, tak i symbolické a 
sekcím přislíbilo diplomatickou podporu. První aktivity v tomto směru se začnou připravovat již 
během prázdnin. V září by pak měla proběhnout jednání mezi p. náměstkem a zástupci kraje 
Bourgogne. 
 
 
Červenec 2013: jednání se zástupci nîmské strany v Nîmes 

Začátkem července jsme se v Nîmes sešli s vedením lycea a radnice, abychom zhodnotili uplynulý 
školní rok. Všichni jsou s ním spokojení a kladně hodnotí i výsledky, kterých studentky dosáhly, 
včetně jejich snahy zapojovat se do dění ve škole a ve městě. V roce 2014 nastane 90. výročí otevření 
české (československé) sekce v Nîmes. Lyceum spolu se studentkami a Asociací se chystají toto výročí 
oslavit (pravděpodobně koncem ledna 2014), a to jak představením v Nîmes za účasti paní 
velvyslankyně, tak i vydáním DVD s materiály k historii i současnosti sekce. 
 
 
Shrnutí prvního roku fungování projektu Comenius Regio 

První polovina projektu Comenius Regio Praha 1 - Nîmes je za námi. Na hodnotící schůzce konané 3. 
7. 2013 v Nîmes se zástupci nîmské i české strany shodli na tom, že projekt se vyvíjí zdárně. Věříme, 
že základy partnerských vazeb, které vznikají díky projektu, mohou být životaschopné i pro období po 
ukončení projektu. Dále je zřejmé, že takovýto projekt výrazně přesahuje i mimo oblast školství, 
zejména do oblasti kulturních vazeb (koncerty, výstavy apod.). Z pohledu české sekce je tento fakt 
velmi významný, neboť do budoucna posiluje význam české přítomnosti v Nîmes. 
 

http://www.dijon-nimes.eu/lycejni-stipendijni-fond/
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Stalo se ve Francii 
 
Duben 2013: „spektákl“ 

Čtvrteční večer 4. 4. 2013 se zapsal do dějin lycea Carnot velmi vydařeným českým představením. 
Přítomni byli nejen zástupci z české ambasády v Paříži, ale také holky z nîmské sekce a někteří bývalí 
studenti, kteří dorazili až z Česka. Představení bylo pojato jako shrnutí toho nejdůležitějšího, co se 
v českých dějinách událo od příchodu praotce Čecha až po zvolení Miloše Zemana prezidentem 
republiky. Diváci se tedy velmi vtipnou formou dozvěděli např., kdo byl Karel IV., jak Jan Žižka přišel o 
oko, či jaký byl T.G. Masaryk. 
 
Fotografie: http://dijon-nimes.rajce.idnes.cz/Dijonsky_spektakl_4.4.2013/ 
 
Spectacle: http://www.youtube.com/watch?v=Sb7z1hyrzC4 
 
 
Duben 2013: ohlášení odchodu jedné studentky z Nîmes 

Jedna ze čtyř studentek, které v září 2012 nastoupily do Seconde v Nîmes, ohlásila svůj návrat do ČR – 
po prázdninách nebude ve studiu pokračovat. 
Jakmile jsme se tuto zprávu dozvěděli, kontaktovali jsme jak tuto studentku, tak i českou asistentku, 
abychom porozuměli příčinám a motivům jejího rozhodnutí. 
Uvolněné místo zaplní studentka, která byla vybrána během oficiálního výběrového řízení a které 
nastoupí rovnou do Première. 
 
 
Květen a červen 2013: kulturní dění v Nîmes 

Ve dnech 31. 5. 2013 a 6. 6. 2013 se v Nîmes uskutečnily dva koncerty. Koncem května vystoupil v 
koncertní síni lycea Alphonse Daudet pražský sbor Hlahol a jeho vystoupení se zúčastnila i česká 
velvyslankyně, její excelence paní Chatardová. Koncert uvedly studentky z české sekce zpěvem 
lidových písní.  
 
Kulturní aktivity spojené s projektem Comenius Regio 

• Druhý koncert, zaměřený na hudbu A. Dvořáka a spojený s předčítáním z textů Jana Nerudy, 
proběhl na škole Feuchères. České studentky při něm předčítaly texty Jana Nerudy v obou 
jazycích. 

• Začátkem května, v souvislosti se Svátkem Evropy, Dům Evropy v Nîmes připravil pro školní 
třídy hru, při které děti hledaly ve městě české stopy. Hra měla úspěch a bude dále k dispozici 
dalším školním skupinám. 

• V průběhu května a června byla na několika místech v Nîmes instalována výstava o České 
republice, kterou nám pro účely projektu Comenius Regio zapůjčilo pařížské velvyslanectví 
ČR. 

 
Co přinese školní rok 2013 / 2014 

• Během podzimu vyjede řada učitelů pražských partnerských škol do Nîmes; uskuteční se také 
výjezd zástupců Městské části Praha 1 a Asociace, odložený kvůli červnovým povodním. 

• Kromě pokračující spolupráce na úrovni partnerských škol a tříd by měl nový školní rok 
přinést řadu nových aktivit: konzervatoř z Nîmes chce v Praze zrealizovat master-class svých 
předních studentů a profesorů; Dům Evropy chce zapojit ČR do oslav 25 let od pádu Berlínské 

http://dijon-nimes.rajce.idnes.cz/Dijonsky_spektakl_4.4.2013/
http://www.youtube.com/watch?v=Sb7z1hyrzC4
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zdi a návratu demokracie do střední a východní Evropy, chce též využít skutečnosti, že na jaře 
2014 proběhnou evropské volby atp. 

 
 
Květen a červen 2013: výlety sekcionářů 

I letos si současní studenti zpestřili studijní pobyt několika výlety. Holky z Nîmes se podívaly do 
Charente Maritime a Dijonu a dijonští studenti v polovině května navštívili své spolužačky z Nîmes. 
V Dijonu byly studentky ubytovány u bývalých českých spolužaček, jež nyní studují na Sciences-Po, 
„Karnoťáci“ naopak našli při návštěvě jihu nocleh v nîmských rodinkách. 

 
 
 
Zapište si do diáře: 

 
V úterý 20. 8. 2013 se uskuteční neformální setkání bývalých, současných i nově nastupujících 
„sekcionářů“, v jehož rámci proběhne valná hromada. Místo i čas konaní vám dostatečně předem 
upřesníme mailem a informaci vyvěsíme i na Facebook a web Asociace. 

Ve spolupráci s MŠMT plánujeme těsně před odjezdem studentů do Dijonu a Nîmes krátké 
společenské setkání současných studentů se zástupci ministerstva školství. 

 
 
 
Nepřehlédněte 

 
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. V příloze naleznete konkrétnější 
seznam aktivit, s kterými by Asociace potřebovala pomoci. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Do činnosti Sdružení se mohou aktivně zapojit jak její členové, tak i nečlenové – záleží jen na 
vašem zájmu. 

Pokud byste rádi stali členem Sdružení, vyplňte, prosím, přiloženou Přihlášku a uhraďte členský 
příspěvek. Výši příspěvku a pokyny k jeho úhradě naleznete na přihlášce nebo na webu Asociace. 

Všem stávajícím členům, kteří na rok 2013 příspěvek stále ještě neuhradili, si dovolujeme tuto 
povinnost připomenout. 
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Aktualizace kontaktů 

Stále 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. 

 

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 

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: 
Informace o práci Lycejního stipendijního fondu v roce 2013 

 

Příjmy fondu 

Fond od začátku roku 2013 podpořilo 18 fyzických osob, z nichž 7 dárců přispělo již v roce 2012. Tyto 
dary společně dosáhly výšky cca. 120 tisíc Kč. Spolu s dalšími cca. 100 tisíci Kč vybranými po udělení 
stipendií v předchozím roce tak fond v době udílení stipendií disponoval cca. 220 tisíci Kč (tedy asi 
180 tisíci Kč po odečtení 20%, které fond ponechává jako pojistku pro další rok). 

Stejně jako v roce 2012 se příspěvky pohybují od menších pravidelných měsíčních částek až po 
ekvivalenty povinného příspěvku rodin 1000 euro, s tím rozdílem, že oproti loňskému roku výrazně 
přibylo středních darů v řádu jednoho až pěti tisíc. Mezi přispěvateli fondu jsou nejen absolventi sekcí 
z 90. let nebo doby kolem r. 2000, ale najdeme mezi nimi i relativně nedávné maturanty, absolventy 
sekcí z přelomu 60. a 70. let či dokonce příbuzné bývalých studentů. 
 

Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 10. 6. 2013 

Rada Lycejního stipendijního fondu Asociace se sešla 10. 6. 2013 za účelem posouzení žádostí o 
stipendium na školní rok 2013/14. 

Po diskuzi jednomyslně rozhodla o udělení stipendií a přijala následující usnesení: 

1. Rada stipendijního fondu projednala celkem 12 žádostí o stipendium na školní rok 2013/2014, z 
toho 2 žádosti o půjčku a 10 žádostí o dar. Ze zaslaných žádostí přišly 4 od nových studentů a 8 od 
stávajících studentů, a to jak z Nîmes, tak Dijonu. 

2. Rada vyjádřila velkou nespokojenost s průběhem podávání žádostí stávajících studentů. Považuje 
za nepřijatelné, aby musela studentům sama připomínat termín podání žádostí a aby i přesto byly 
žádosti podávány s prodlevou až 23 dní. Dále se Rada pozastavila nad obsahem a formou některých 
žádostí: chybějící odůvodnění finanční situace rodiny, nekvalitní motivační dopisy, neakceptovatelná 
odůvodnění (= výmluvy) k pozdnímu zaslání žádostí. Rada se proto rozhodla: 

- ty, kteří podali žádost se zpožděním, penalizovat na výši poskytnuté podpory v rozmezí 1.000 
– 2.000 Kč; 

- zaslat těmto žadatelům dopis s podrobnějším vysvětlením; 

- všem žadatelům zaslat dopis se svým stanoviskem ke způsobu a formě podání žádostí. Cílem 
tohoto kroku je nastavit do dalších let seriózní přístup žadatelů k práci Fondu. 

3. Rada se v úvodu jednání shodla na tom, že kritéria pro přidělování stipendií platí pro tento rok a 
pro další období mohou být upravena v závislosti na množství získaných prostředků a počtu a obsahu 
obdržených žádostí. 

4. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80% celkových prostředků 
Fondu, což v tomto roce představuje Kč 182.682 Kč. 

5. Rada při projednávání žádostí konstatovala, že životní situace rodin některých z nich je z různých 
příčin natolik složitá, že jim příspěvek na studium může skutečně výrazně pomoci. Z žádostí vyplývá, 
že v průběhu studia se může zázemí studentů náhle výrazným způsobem změnit. 

6. Rada se vědomě rozhodla neposkytnout stipendium (dar) v plném rozsahu 1.000 eur, neboť se 
domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin studentů je žádoucí. 
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Rada se dále rozhodla udělit v několika případech výjimečné jednorázové stipendium ve výši 2.600 
Kč, a to s ohledem na výborné studijní výsledky a současně komplikovanou finanční situaci rodin 
těchto studentů.  

7. Rada přidělila stipendium 10 z 10 žadatelů o dar, a to v rozmezí od 3.000 do 20.800 Kč (před 
penalizací za pozdní podání žádosti a bez započtení mimořádných stipendií). 

Rada dále vyhověla oběma žádostem o půjčku v plné výši, resp. rozhodla se jednomu žadateli o 
půjčku navrhnout přidělit část požadované sumy jakožto nevratný dar a druhou část jako původně 
požadovanou půjčku, a to vzhledem k sociální situaci rodiny. 

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši (po započtení penalizací a mimořádných 
stipendií) 125.200 Kč a půjčky ve výši 45.500 Kč. Celkem tedy bylo použito 170.700 Kč. 

 

8. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování o stipendiích v 
dalších školních rocích. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech žadatelů. 
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Příloha č. 2: 
Přehled činností, se kterými by Sdružení potřebovalo pomoct: 

V poslední době se nám nahromadilo několik úkolů (viz níže), na které aktivní jádro Asociace samo 
nestačí, a proto bychom vás chtěli poprosit o pomoc s jejich realizací. Na jednotlivých úkolech může 
pracovat i skupina lidí a nemusí být nutně členové našeho Sdružení. Ozvěte se nám, prosím, pokud by 
vás nějaký úkol zaujal, či byste nám jen čistě z principu chtěli pomoci. V následujících dnech 
zveřejníme tabulku se jmény koordinátorů pro jednotlivé úkoly, na které se pak v případě zájmu 
můžete přímo obracet. 

1) Překlad částí webu Asociace do francouzštiny včetně zajištění korektury rodilým mluvčím.  

2) Překlad vybraných úseků informačních bulletinů do francouzštiny včetně zajištění korektury 
rodilým mluvčím… 

3) Připravit text o Praze 1 pro web www.nimes.fr. 

4) Překontrolovat a dokompletovat adresář familles d’accueil podle Karolínou vytvořeného návodu, 
který bychom vám dodatečně zaslali.  

5) Pomocí veškerých informací publikovaných na webových stránkách Asociace vytvořit 
reprezentační brožůrku-příručku o sekcích určenou pro učitele českých základních a středních škol 
(včetně frankofonních sekcí), žáky a rodiče, která by stručně představovala to nejhlavnější, co je o 
sekcích důležité vědět. 

6) Zpracovat průzkum Adama Poláka o osudech absolventů dijonské sekce po roce 1990 do více 
mediální podoby, tzn. upravit formulace, graficky zdůraznit důležitá zjištění apod.  

7) Vytvořit souhrnný výstup ze zpráv Rady Lycejního stipendijního fondu. 

8) V rámci projektu Comenius Regio je třeba vytvořit „bilan“ ze stáží českých profesů v Nîmes. 
Zájemce o tento úkol by kontaktoval středoškolské profesory, kteří stáž absolvovali, a zjistil od nich, v 
čem pro ně stáž byla přínosná, jak se na ni dívají s časovým odstupem, jaké z poznatků již použili v 
praxi… apod. Od profesorů, kteří stále ještě neodevzdali zprávu o pobytu, by pak bylo potřeba ji 
získat. Zájemci/zájemcům o tento úkol bychom poskytli podrobnější informace a finančně bychom se 
mu odměnili. Úkol není nutné dokončit do konce prázdnin. 

9) Již delší dobu přemýšlíme nad tím, jak vytvořit podrobnou analýzu sekcí, která by v sobě 
zahrnovala různé úhly pohledu na tento tříletý pobyt ve Francii. Bylo by zajímavé detailněji 
prostudovat nejenom znalostní přínos tohoto programu českým studentům, ale také jaký dopad na 
ně má to, že se osamostatňují ve zlomovém věku mezi adolescencí a dospělostí, jak se přizpůsobují 
jinému vzdělávacímu systému, apod. Shodli jsme se na tom, že by se tento úkol snadno mohl stát 
bakalářskou či diplomovou prací, jejímž velkým plus by bylo, že by byla placená. Tohoto úkolu se 
klidně může zhostit i „nesekcionář“ zapálený pro věc; není nutné jej dokončit do konce prázdnin. 

10) Aktualizace, doplnění a celkové vylepšení powerpointové prezentace českých sekcí. Úkol vhodný 
pro skupinu kreativních jedinců. 

11) Zmapování osudů absolventů nîmské sekce za posledních 20 let. 

12) Zpracování zajímavých informací z LinkedIn (profese/pozice) za účelem doplnění zprávy o 
uplatnění absolventů. 

13) Převod webu na jinou doménu a jeho grafická úprava a uspořádání. 

Předem vám děkujeme za ochotu nám pomoci a žádáme všechny, kdo se přes prázdniny nebo i na 
delší dobu chtějí přidat do týmu, aby se nám ozvali!
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Příloha č. 3.: 

Dopis adresovaný nově vybraných studentům a jejich rodičům 

Milí studenti, vážení rodiče, 

gratulujeme vám k úspěchu v letošní velké konkurenci zájemců o studium v Nîmes a v Dijonu a 
vítáme vás mezi námi, kterým francouzština a Francie změnila život.  

Stará pravda říká, že zkušenost je individuální a nepřenosná a každý z vás bude své tři roky ve Francii 
prožívat po svém. My ale věříme, že alespoň v určité míře lze naše zkušenosti zobecnit a dát vám tak 
možnost s předstihem trochu nahlédnout na to, co vás čeká.  

Francouzština je jen základ 

Dubnovým konkurzem jste prošli úspěšně mj. proto, že vaše francouzština je na velmi dobré úrovni. 
Tři roky školní docházky ve Francii vám pomohou dopracovat francouzštinu na takovou úroveň, že po 
složení maturity budete mít pro další vysokoškolská studia status rodilých mluvčích. Zjistíte ale, že 
mnohem více své práce budete věnovat ostatním předmětům. Rozdíl mezi obvyklým přístupem na 
českých a francouzských gymnáziích spočívá především ve způsobu práce a nárocích kladených na 
studenty. Mezi nejdůležitější aspekty práce v lyceu patří tyto body: 

 

1. Studenti jsou zkoušeni výhradně písemně, tj. po celé tři roky ve všech předmětech budete psát 
různé typy esejů, úvah, analýz... Je to pracné a nedá se to nijak „ošidit“, ale věřte nám, že právě v 
tomto „drilu“ tkví jeden z hlavních přínosů studia v Dijonu či Nîmes. Francouzi mají velmi dobře 
propracovanou metodiku písemného projevu, která vás naučí třídit a strukturovat myšlenky, dávat je 
do kontextu a interpretovat je. Naučíte se analyzovat dokumenty různého typu, rozlišovat mezi 
podstatným a vedlejším atp. Tyto dovednosti se vám budou velmi hodit jak v dalším studiu na VŠ, tak 
i později v zaměstnání. 

2. Škola je ve Francii „pracnější“: Ve škole strávíte více času, než jste zatím zvyklí z domova (do školy 
se chodí i v sobotu dopoledne). Váš denní program tím bude určitě svázanější než doposud. Nemusíte 
se ale bát, že byste se museli vzdát svých koníčků. Kdo chce, může si své koníčky zajistit, asistentka 
české sekce vám v tom pomůže. 

3. Maturita je dalším bodem, ve kterém se české a francouzské školství liší. Ve Francii se maturuje ze 
všech předmětů (vč. tělocviku!). Písemné zkoušky profilových předmětů trvají i 4 hodiny. Z 
francouzštiny a možná ještě z dalšího předmětu (záleží na výběru zaměření, tzv. sekce, na konci 
prvního roku) budete maturovat již na konci druhého roku. Je tedy jasně vidět, že francouzská 
maturita klade na studenty v určitých ohledech vyšší nároky než maturita česká. Nemějte ale 
zbytečný strach. Již nyní jste výborní studenti a vaši učitelé vás budou na maturitu průběžně 
připravovat (např. v únoru se v lyceích píší tzv. bac blanc/épreuves longues – maturity na nečisto). 

4. S tím souvisí i volba zaměření studia, ke které dojde po prvním všeobecném roce. Na výběr bude 
sekce literární, ekonomicko-sociologická a přírodovědecká. Francouzské školství prochází v poslední 
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době řadou změn a reforem, a tak se některé konkrétní záležitosti mohou lišit pro vás a pro ty, kteří 
budou o ročník nad vámi. To se bude týkat i předmětů, ze kterých budete maturovat po druhém 
roce. Bude se to také týkat toho, zda např. v literární sekci budete mít v posledním roce matematiku 
či nikoliv (tzn. že některé předměty vás budou provázet po celou dobu studia a jiné pouze první rok. 
Např. studenti literární sekce v současné době po prvním roce nepokračují ve studiu matematiky.). 
Upozorňujeme jen, že využít výhody „zbavit“ se matematiky je třeba si dobře promyslet v návaznosti 
na vaše další studijní plány. Matematika je u maturit v ČR povinná a, ačkoliv MŠMT garantuje uznání 
vaší francouzské maturity v ČR, mohlo by se stát, že vysoká škola, kterou si zvolíte, by nemusela 
souhlasit s vaším přijetím na VŠ bez doplnění zkoušky z matematiky. 

 

Život v Dijonu / Nîmes 

1. Spolužáci, familles d´accueil: Pestrost a zajímavost pobytu ve Francii vám mohou výrazně obohatit 
vaši francouzští spolužáci a jejich rodiny. V Dijonu jsou součástí života studentů víkendy v tzv. 
rodinkách – familles d´accueil. Každý student obvykle mívá několik rodinek, které o víkendech 
navštěvuje. Díky nim můžete mnohem lépe proniknout do francouzské kultury a způsobu života, 
vytvořit si přátelství, která vás mohou provázet desítky let po opuštění bran lycea, a poznat okolí 
Dijonu a Nîmes. Víkendy v rodinkách jsou také příjemným osvěžením po týdnu stráveném v jedné 
budově školy a internátu. V Dijonu jsou víkendy v rodinkách povinné vzhledem k tomu, že internát 
školy na víkend zavírá své brány. V Nîmes tomu tak není a děvčata mohou na internátě strávit celý 
víkend. Pokud si ale mezi spolužáky uděláte kamarády a občas u nich strávíte víkend, bude to jistě 
pěkným zpestřením. 

2. Čeští spolužáci: Za velký přínos tří let ve Francii také považujeme vztahy s ostatními studenty české 
sekce. Většina studentů jsou zajímavé osobnosti a tak dlouhé večerní diskuse na „vážná“ témata, ale i 
spousta studentské legrace a zážitků nám přinesly mnoho inspirace a přátelské (někdy i profesní) 
vztahy, které jsou dodnes součástí našich životů. 

3. Samostatnost: Odjezdem do Francie začne většině z vás nová životní etapa. O všechny důležité 
věci i drobnosti každodenního života se budete muset začít starat a rozhodovat sami. Díky současným 
komunikačním vymoženostem a častým prázdninovým cestám domů (Dušičky, Vánoce, únor, květen) 
budete moci leccos konzultovat s rodiči, ale v každodenním životě v lyceu a ve spoustě věcí týkajících 
se studia se budete muset rozhodovat sami. Osobní zkušenosti a zralost, kterou takto získáte, jsou 
také jedním z velkých přínosů těchto tří let, které později oceníte. 

4. Pravidla internátu: Jistým paradoxem pobytu ve Francii je fakt, že jste sice nejprve rozhodnutí 
odjet do zahraničí a u konkurzu prokážete své kvality, které budete v každodenním životě v Nîmes či 
Dijonu potvrzovat, na straně druhé ale budete muset přijmout některá omezení, která možná budete 
považovat za nesmyslná právě vzhledem ke své zralosti. Jde především o pravidla pobytu na 
internátě a pravidla (večerních) vycházek mimo něj. Mnohdy asi budete mít pocit, že k vám správa 
internátu přistupuje jako k malým dětem, ačkoliv vy právě prokazujete, že jste zralejší než vaši 
vrstevníci. Buďte na to, prosím, připraveni a chápejte to tak, že správa internátu nemá v úmyslu vám 
dělat naschvály a komplikace, ale cítí za vás odpovědnost a snaží se ošetřit všechna myslitelná rizika. 
S odstupem let se pak řadě historek z internátu budete spolu se svými spolužáky smát. 
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5. Odpovědnost za reprezentaci: České sekce ve Francii jsou unikátní projekt, založený před již téměř 
100(!) lety. Od počátku jde o záležitost zřizovanou na úrovni států a v dnešní době financovanou 
francouzským velvyslanectvím v ČR, kraji Burgundsko a Languedoc-Roussillon a městy Dijon a Nîmes 
a podporovaný vedením lyceí v Dijonu v Nîmes. Čeští studenti jsou vnímáni jako reprezentanti ČR. 
Během svého pobytu se zúčastníte přijetí u starosty, recepce na české ambasádě v Paříži nebo 
francouzské ambasádě v Praze apod. Dostanete se na místa a setkáte se s lidmi, se kterými se běžný 
středoškolák nesetkává. Získáte tak zajímavé zkušenosti ze společenského života, někoho z vás to 
třeba ovlivní ke studiu diplomacie... Tato výjimečnost je spojena pouze s českými sekcemi a je třeba si 
jí vážit a uvědomovat si svou reprezentativní roli a odpovědnost. 

6. Kam po maturitě: Pro vaši informaci uvádíme, že důkladný průzkum, realizovaný mezi absolventy 
české sekce v Dijonu (maturity 1993 – 2012), uvádí, že v průměru 40% českých studentů pokračuje ve 
VŠ studiu ve Francii, dalších 40% pokračuje v ČR a zbylých 20% studentů se rozprchne do jiných zemí 
světa. 

 

3. Tři roky ≠ 3x 1 rok 

Chtěli bychom ještě jednou zdůraznit, že studium ve Francii má velký osobní rozměr. Z nadaných 
studentů, kteří již ve věku 15 – 16 let vědí, co od života chtějí, a volí nelehkou cestu studia v zahraničí 
daleko od rodiny, se za tři roky stanou zralí, samostatní mladí lidé, elegantně se pohybující napříč 
oběma kulturami, s výbornou startovní pozicí do dalšího života. 

Cesta od konkurzu k maturitě je však poněkud zapeklitá. Z vlastní zkušenosti, potvrzené diskusemi s 
našimi mladšími i staršími kolegy, vás chceme upozornit na to, že průběh těchto tří let není 
„lineární“. Nejvíc práce všechny vždy stál první rok: budete se muset velmi rychle zorientovat v jiném 
školním systému, v případě Nîmes si zvyknout na specifický přízvuk, zvyknout si na internátě – na 
jeho systém, na své spolužáky a spolužačky a spolubydlící, zvyknout si na nové město... Jste všichni 
šikovní, takže to jistě zvládnete. 

Stává se, že pro někoho je začátek velmi těžký a vánoční prázdniny s rodinnou pohodou jsou velmi 
vítaným odpočinkem. Pro jiné bývá kritické období na přelomu zimy a jara prvního roku. Může totiž 
nastat zvláštní situace: občas mají někteří studenti v tomto období pocit, že jejich úsilí na 
přizpůsobení se novému životu je zbytečně náročné a omezující, že doma by studovali na podobně 
kvalitní škole, ale s pohodlím domácího zázemí, pestrým společenským životem s dosavadními 
kamarády atp. Ptají se tedy, jaký pro ně má smysl snažit se zvládat situace, které na ně klade 
samostatný život mimo domov, a zda přínosy studia ve Francii tuto investici vyrovnají. V poslední 
době se objevilo několik studentů, kteří se rozhodli pro návrat domů. My vám chceme jasně říci, že to 
SMYSL MÁ! Dobře víme, že po náročném prvním roce přijde velká úleva: po návratu z letních 
prázdnin na začátku druhého ročníku už budete vědět, co vás čeká, jak vše funguje a jak si život 
v Dijonu či Nîmes užít. Třetí rok je samozřejmě okořeněn maturitami, ale také spoustou zážitků z 
bohatého studentského života. 
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Zkrátka nejen víno zraje s časem... – i to, jak budete hodnotit své úsilí vynakládané každý den ve 
Francii. Jednoho dne, za pár let, vám třeba právě toto překonávání překážek, pochyby, složité 
hledání odpovědí... bude připadat jako to nejcennější, co vám tento tříletý pobyt ve Francii přinesl. 

Pro jistotu ještě upozorňujeme, že české sekce nejsou levnější variantou Un an en France. Pevně 
věříme, že všichni, kteří jste se hlásili do konkurzu na tříletý pobyt, počítáte skutečně s tříletým 
pobytem. Rádi vám na této cestě budeme nápomocni. 

Pokud byste kdykoliv během svého pobytu chtěli cokoliv zkonzultovat, jsme tu pro vás! 
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