
Desatero pro české 
středoškoláky ve Francii

PROGRAM MOBILIT „ROK VE FRANCII“



I. Osobní doklady

Zkontrolujte si, že máte s sebou všechny osobní doklady
(platný občanský průkaz, příp. cestovní pas, průkazka
pojištěnce, doklad o cestovním pojištění). Doporučujeme, 
udělat si od těchto dokladů kopie.

Vezměte si s sebou 5 ks fotografií pasového formátu. 



II. Školní pomůcky

Doporučujeme vzít si z domova sešity a další školní pomůcky:

- psací potřeby (pero, propiska, barevné tužky...)
- pravítko
- kružítko 
- kalkulačka
- průhledné fólie
- pořadače (fr. „classeurs“)
- bílý bavlněný plášť (na hodiny biologie resp. chemie)



III. Věci na internát

Kromě věcí na internát, které internátní správa neposkytuje a 
které si ubytovaní studenti vozí z domova (tzv. „trousseau“), 
doporučujeme vzít si s sebou také: stolní lampičku, několik 
ramínek na oblečení, visací zámek (2x), základní léky pro případ 
potřeby (acylpyrin/paralen, endiaron, kinedryl apod.).

NB: Seznam věcí („trousseau“) se liší podle podmínek konkrétního internátu. 
Tento seznam je studentům sdělen před jejich odjezdem do Francie.



IV. Život na internátě

Aklimatizace na internátě nebude zprvu jednoduchá a pro mnohé 
z vás to bude první zkušenost tohoto typu. Přes všechna omezení, 
se kterými se setkáte a která se vám budou zdát možná 
nesmyslná, je přesto internát místem, kde vznikají nová přátelství, 
kde si studenti vzájemně vypomáhají a kde se pořád něco děje… 

Využijte této příležitosti a zažijete skutečná dobrodružství.



V. Platby škole

Od školy dostanete v průběhu školního roku celkem 3x fakturu
za ubytování ve školním internátě a za stravování ve školní
jídelně (snídaně, obědy, večeře). Tyto náklady se souhrnně
nazývají „frais d’internat“:

- 1. trimestr (září-prosinec)
- 2. trimestr (leden-březen)
- 3. trimestr (duben-červen)



VI. Hostitelská rodina

Během letních prázdnin se zkontaktujte s hostitelskou rodinou. 
Připravte si pro ni nějaký malý dárek charakterizující Českou 
republiku.

Režim plateb rodinám závisí na domluvě mezi francouzskou rodinou 
a rodinou studenta.

Více viz na: www.ifp.cz/-Programme-Un-an-en-France (rubrika „Hostitelské rodiny“)



VII. Referát o České republice

Možná budete prvním Čechem/Češkou, se kterými se vaši noví 
francouzští spolužáci setkají… Budete vlastně mladými 
„ambasadory“ České republiky ve Francii. Připravte si malou 
prezentaci o České republice a domluvte se s třídním učitelem 
na vhodné příležitosti, kdy byste mohli představit svoji zemi svým 
spolužákům. 

Bude to vhodný okamžik napravit některé stereotypy o střední a 
východní Evropě, se kterými se asi také setkáte…



VIII. V případě nouze…

Tísňové linky:

Konzulární pohotovost (mimo 
úřední hodiny): 06 07 76 43 94

Evropská tísňová linka: 112
Záchranná služba (SAMU): 15
Policie: 17
Hasiči: 18

Poznamenejte si kontakty na českou
ambasádu v Paříži:

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18, Rue Bonaparte
75006 Paris 6

Úřední hodiny:
Pondělí, úterý, středa, pátek: 9:30-12:30 hod.
Tel.: 01 44 32 02 00 / Fax: 01 44 32 02 12
Bližší informace na: www.mzv.cz/paris



IX. Francie a Francouzi
Ve Francii jste na návštěvě, a proto respektujte francouzské 
zvyky a pravidla (totéž platí i v případě hostitelské rodiny).

Poznávejte novou zemi, objevujte krásy francouzského jazyka a 
francouzské kultury. Máte jedinečnou možnost poznat Francouze, 
jací doopravdy jsou…

První týdny na škole a na internátě budou náročné, ale přes 
počáteční nezdary to nevzdávejte, vždyť se vám splnil sen a 
odjeli jste studovat do Francie! 



X. A nezapomeňte…

Jiří Votava

e-mail: jiri.votava@ifp.cz
tel.: (00 420) 221 401 057

V případě potřeby jsme zde pro vás a můžete se na nás
kdykoliv obrátit.

Vladimíra Pasco

e-mail: vladimira.pasco@ifp.cz
tel.: (00 420) 221 401 010



Bon voyage
et bon vent pour vos nouvelles 

aventures !


