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Informační bulletin č. 14 

 

 

 

Drazí přátelé,  

doufáme, že jste vy i vaši blízcí prošli korona-obdobím ve zdraví.  

 

Je nám líto, že se nakonec oslavy 100letého výročí sekcí nemohly uskutečnit 

v plánovaném termínu, ale věříme, že úsilí, které již do příprav bylo investováno, nepřijde 

vniveč. Zatím nám není známo, na kdy budou oslavy v Dijonu přesunuty ani v jakém 

formátu proběhnou. Až tyto informace získáme, obratem vás budeme informovat. 

 

My v každém případě dokončujeme sestřih krátkého dokumentu o absolventech sekcí 

natočený v říjnu 2019 během recepce v Buquoyském paláci. 
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Tereza Nováková, absolventka z Nîmes, která v zimě intenzivně pracovala na výstavě 

o sekcích a životě jejich studentů, během léta naváže na své dosavadní přípravy a výstavu 

dokončí. Na instalaci této výstavy se snad předběžně můžeme těšit od konce listopadu 

2020 ve Francouzském institutu v Praze. 

 

Velmi pozitivní zprávou těchto dnů je, že výběrové řízení do sekcí, které muselo být 

z původního jarního termínu odloženo, se nakonec uskutečnilo v průběhu června. První 

červencový den proběhla nyní již 

tradiční informační schůzka, v jejíž 

první části dostali rodiče a studenti 

veškeré potřebné informace od 

MŠMT a IFP, ve druhé části k nim 

promluvili zástupci Spolku 

a především 6 současných studentů 

z Dijonu a Nîmes. Atmosféra tohoto 

přátelského setkání a sdílení 

zkušeností byla velmi příjemná 

a motivující. 
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Díky finančním darům, které jste do Lycejního stipendijního fondu zaslali v minulých 

letech, mohla Rada LSF udělit stipendia pro nadcházející školní rok. V souvislosti 

s pandemií COVID-19, očekávanou ekonomickou krizí a propadem české koruny letos 

členové Rady LSF žádosti vyhodnocovali ve zcela novém měřítku. Všem, jejichž rodiny by se 

ocitly v nesnadné finanční situaci i v průběhu nadcházejícího roku, je Lycejní stipendijní 

fond operativně připraven pomoci. Vám, dárcům, děkujeme! Zápis z jednání Rady LSF 

naleznete na konci tohoto bulletinu. 

 

Současní studenti se museli v polovině března narychlo vrátit domů. Za organizaci 

repatriace si zaslouží obrovský dík ředitel Carnotova lycea Eric Chenal a lektorka dijonské 

sekce Magdalena Vigent. Vypravili autobus, který odvezl nejen dijonské studenty, ale 

i studentky z Nîmes.  

 

Začátkem dubna jsme se ve facebookové skupině zeptali současných sekcionářů 

a absolventů-vysokoškoláků, jak v zahraničí probíhá výuka na dálku a jestli se vrátili domů. 

Všechna svědectví si můžete pročíst zde (aby vám odkaz fungoval, musíte mít účet na FB 

a musíte být členem skupiny Association Dijon-Nîmes), v tomto bulletinu citujeme pouze 

pár vybraných příspěvků: 

 

Poslední rok na masteru Sciences Po – École de Droit (bac 2014 Nîmes): Francii jsem 

opustila 13. 3. hodně narychlo (pár hodin po uzavření univerzit ve FR), letadlem. Sciences 

Po dalo k dispozici video-přednášky přes zoom, které fungují dobře, pro mě se vlastně nic 

moc nezměnilo, možná máme práce víc než normálně (profesoři si nejspíše myslí, že když 

jsme „doma“, máme více času ;)). Zkoušky tedy probíhají také on-line, ale to vlastně tak 

bylo už v zimním semestru kvůli stávce hromadné dopravy v Paříži. Semestr končí obecně 

ve stejném datu, nebyl zkrácen a od zkoušek, prezentací ani jiných úkolů upuštěno nebylo. 

Tradiční Grand O byl nahrazen Grand Écrit a předávání diplomů, které mělo proběhnout 

v červnu, bylo zrušeno. Pro mě je asi největší problém to, že jsem odjela opravdu narychlo 

a mám všechny věci ve svém bytě v Paříži a není jasné, kdy si je budu moci vyzvednout. 

Jinak během karantény se mi podařilo najít práci v Praze :) 

 

3. ročník farmacie v Montpellier (bac Nîmes 2016): Vzhledem k nedostatku informací ze 

školy jsem pro jistotu, že bych se nemohla vrátit na zkoušky a k eventualní mobilizaci 

studentů lékařských oborů, zůstala. Byl vytvořen „un carnet de suivi“, prezentace učitelů 

nasdílené přes školní web, a máme samostudium. 

 

První rok licence na fac de droit Strasbourg. Odjela jsem až 8. dubna, jelikož jsem nevěděla, 

jak budou probíhat zkoušky. Kdybychom je psali přes internet v normálních termínech 

https://www.facebook.com/groups/214052402005021/permalink/2868755936534641/
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v dubnu, zůstala bych ve Štrasburku. Nakonec nám je přesunuli na červen, ale přesné 

informace ohledně každého předmětu ještě nemáme. TD a některé hodiny máme jako 

videokonference (YouTube, zoom), ale většinu učiva nám posílají v PDF 😁 Učiva už 

nemáme tolik, jelikož jsme v době začátku confinement už měli skoro všechno probrané. 

Psali jsme jednu menší zkoušku přes internet. Zpátky jsem se vracela soukromým 

autobusem, který byl organizovaný ministerstvem. Kupodivu jsem neměla vůbec žádný 

problém, ale po příjezdu nám nikdo neměřil teplotu, žádné instrukce k návratu, nic… 😏 

 

Jsem ve druhém ročníku prépa, kvůli zkouškám jsem původně cestu do ČR nezamýšlela, ale 

kvůli vývoji osobních okolností jsem nakonec změnila názor. Jela jsem s umbrella holiday, 

moc nedoporučuji – hygienické podmínky byly směšné, u odjezdu proběhla ostrá výměna 

názorů s policisty, a to i přes přítomnost zaměstnanců ambasády, způsobená především 

vzájemným nedorozuměním, na české hranici jsme čekali přes hodinu, jelikož autobus 

údajně nebyl nahlášen. Třešničkou na dortu byla cena, ale s tím se v současné situaci dá 

počítat. Z Prahy mě vezli zaměstnanci hygienické stanice ve speciálním voze a jsem – jako 

asi všichni – ve dvoutýdenní karanténě. Výuku máme nadále přes visioconférences a écrits 

jsou odložené na zatím neznámé datum mezi květnem a červencem, oraux d’admissibilité 

úplně zrušeny. 

 

Première Daudet: učení z domova 

Dalo by se to shrnout tak, že nevíme nic. Ale víme alespoň, jaké zkoušky se ruší. Co se týče 

ústní zkoušky z francouzštiny, nemáme ponětí, jak se bude dělat s námi, protože bydlíme 

mimo Francii. 

Hlavní problém je ovšem počet způsobů a zdrojů, odkud nám chodí, případně nechodí 

informace od profesorů. Je velmi těžké mít přehled o všech úkolech a testech, když musí 

člověk kontrolovat pět a více komunikačních kanálů. Tím hůř, když nám mají informace 

například přeposlat naši třídní zástupci: na Češku snadno zapomenou, nebo na nás nemají 

kontakt. 

 

 

 

Pro úplnost dodejme, že současní studenti se v polovině června na krátko vrátili do 

Francie vyzvednout si před prázdninami své osobní věci. Při této příležitosti se s nimi 

setkal a Carnotovo lyceum navštívil nový český velvyslanec ve Francii Michel Fleischmann. 

Věříme, že se vše postupně vrátí k normálu. 

https://www.facebook.com/AmbassadeTchequeParis/posts/1109390349447929
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Pro zajímavost vás upozorňujeme na dva rozhovory s absolventkami sekcí 

Lucie Štembírková (Dijon bac 2005): https://francais.radio.cz/dostrava-a-kigali-en-

passant-par-paris-le-parcours-atypique-dune-franco-tcheque-8102052 

Tereza Nováková (Nîmes bac 2003): 

https://www.lidovky.cz/cestovani/aktuality/francie-se-boji-prelidneni-mhd-kdo-muze-

zustava-s-pracovat-doma-rika-ceska.A200511_141407_aktuality_ape? 

 

https://francais.radio.cz/dostrava-a-kigali-en-passant-par-paris-le-parcours-atypique-dune-franco-tcheque-8102052
https://francais.radio.cz/dostrava-a-kigali-en-passant-par-paris-le-parcours-atypique-dune-franco-tcheque-8102052
https://www.lidovky.cz/cestovani/aktuality/francie-se-boji-prelidneni-mhd-kdo-muze-zustava-s-pracovat-doma-rika-ceska.A200511_141407_aktuality_ape?
https://www.lidovky.cz/cestovani/aktuality/francie-se-boji-prelidneni-mhd-kdo-muze-zustava-s-pracovat-doma-rika-ceska.A200511_141407_aktuality_ape?
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Usnesení Rady Lycejního stipendijního fondu přijaté na zasedání dne 

2. července 2020 

Rada Lycejního stipendijního fondu Spolku se sešla 2. července 2020 za účelem posouzení 

žádostí o podporu na školní rok 2020/2021. 

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

1. Rada Lycejního stipendijního fondu projednala celkem 6 žádostí o podporu na školní rok 

2020/2021. 

2. 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. 

3. Rada v souladu se svým statutem odsouhlasila, že použije maximálně 80 % celkových 

prostředků Fondu, což v tomto roce představuje 408 082 Kč a 3 123 eur. 

4. Třebaže se Rada doposud držela zásady neposkytnout stipendium (dar) v plném rozsahu 

nákladů na pobyt studenta, neboť se domnívá, že určitá míra spoluúčasti ze strany rodin 

studentů je žádoucí, letos se v souvislosti se zhoršenou ekonomickou situací způsobenou 

pandemií COVID-19 rozhodla učinit výjimku. Toto své rozhodnutí navíc podkládá 

odůvodněním, že lze očekávat zhoršení kurzu koruny vůči euru a že rodiny budou kromě 

povinného poplatku čekat ještě další finanční výlohy spojené s cestovným, kapesným 

a nákupem školních pomůcek. 

5. Rada přidělila určitou formu podpory 6 z 6 žadatelů, a to následovně: 

·        dary ve výši 500 eur a 675 eur. 

Celkem tedy byla udělena stipendia (dary) v souhrnné výši 3 525 eur 

a půjčky ve výši 0 eur. Celkem tak bylo použito 3 525 eur. 

6. Rada rozhodla, že stipendia budou vyplacena v závislosti na dohodě se stipendisty buď 

v korunách, nebo v eurech podle aktuálního kurzu. 

7. Rada připomíná, že udělení finanční podpory stipendisty zavazuje ke dvěma 

povinnostem, a sice zaslat Radě Lycejního stipendijního fondu elektronickou kopii všechny 
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vysvědčení za rok, na který jim je přidělena podpora, a v průběhu školního zajistit 

prezentaci studia na českých sekcích ve Francii na své bývalé škole nebo na jiné škole 

v České republice. 

8. Rada současně upozorňuje, že přidělení stipendia je zcela nezávislé na rozhodování 

o stipendiích v dalších školních letech. Rada bude vždy přihlížet k aktuální situaci všech 

žadatelů. 

Zapsala: Karolína Zamora 

Ověřil: Filip Šváb 

 

 

Příjemné letní měsíce vám přejí 

Kristýna Křížová, Karolína Zamora, Veronika Kraupnerová, 

Alena Baljajevová, Filip Šváb a Ondřej Dušek 

 

 


