
 
 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
„Rok v Lotrinsku“ 

 
 

1. Základní údaje o studentovi 
 
Jméno: Vojtěch 
 
Příjmení: Hanzal 
  
Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. 
  
Obor studia: hotelnictví  
  
Ročník studia v době pobytu v zahraničí: 3  
 
Název zahraniční školy: Lycée professionnel Camille Claude lRemiremont  
  
Web zahraniční školy: http://www.lyceecamilleclaudel.net/index.html 
   
Začátek pobytu: 1. 9. 2013  
 
Konec pobytu:  20. 6. 2014 
 
Délka pobytu v měsících: 10 
 

2. Aktivity před výjezdem 
 
Kde jste získal/a informace o programu Rok v Lotrinsku? (např. od spolužáků, z 
Internetu…) 
Od učitelky francouzského jazyka. 
 
Co vás motivovalo studovat v zahraničí? 
Zájem o francouzskou gastronomii a zdokonalování francouzského jazyka. 
  
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční střední škole?  
Francouština. 
 
Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studijním pobytem (jazyk, délka 
přípravy, typ kurzu, speciální přípravný kurz pořádaný domácí nebo zahraniční 
školou)?  
Výuka ve škole - 2 roky, 3 stáže ve Francii (délka pobytu vždy 2-3 měsíce),týdenní jazykový 
kurz na Francouzské alianci v Ostravě.    
 



 
 
Jak byste ohodnotil/a znalosti jazyka, ve kterém jste studoval/a (hodnocení jako 
ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné)? 
 
a) Před studijním pobytem 
3 
  
b) Po absolvování pobytu  
1-2 
 

3. Průběh studia 
 
Jak byste ohodnotil/a přijetí na zahraniční škole ze strany pedagogů a spolužáků? 
Velmi milé a vstřícné přijetí jak ze strany profesorů tak ze strany spolužáků. 
  
Kdy a jak probíhá výběr volitelných předmětů na zahraniční škole? (Jsou nějaká 
omezení pro výběr předmětů; možnosti změny volitelných předmětů.)  
 Všechny předměty byly povinné, také povinný anglický jazyk, volitelné předměty nebyly. 
 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  
Pro mě byla nejzajímavější praktická i teoretická výuka gastronomie. 
 
Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?  
Ano. 
 
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?  
Ano, byl jsem na 2 čtyřtýdenních stážích v gastronomických restauracích. 
 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na 
zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou.  
Vzhledem k tomu, že obě školy- domácí i zahraniční mají stejné studjní zaměření, zahraniční 
škola má mnohem více praktické výuky. 
Zkoušení studentů -  převžuje písemná forma,hodnocení stupnicí 0 - 20, závěrečné zkoušky 
písemné i ústní. Studenti jsou snaživější, více se zajímají o studium než u nás, snaží se o co 
nejlepší výsledky. 
 
Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
V české škole jsou vyšší požadavky na teoretické znalosti, na zahraniční škole kladou větší 
důraz na praktickou výuku. Myslím si, že v mém oboru je to důležité, poznal jsem mnoho 
věcí, které by mi teorie nedala. 
 
Napište prosím, které konkrétní předměty jste v zahraničí studoval/a, a stručně 
je zhodnoťte.  
Technologie přípravy potravin- výuka o potravinách a jejich využití 
Praktická výuka v kuchyn i- 2x v týdnu celý vučovací den, příprava jídel pro veřejnost 
(restaurace) a vedení školy 
Francouština- více zaměřena na sloh 
Angličtina- výuka na nižší úrovni než na naší střední škole 
Ekonomika- nižší úroveň než u nás 
Matematika- asi stejná úroveň jako u nás 
Aplikované vědy-  



 
 
Dějepis, zeměpis- historie se učí neuspořádaně bez jakékoliv návaznosti 
Hygiena práce v kuchyni- výuka hygieny a bezpečnosti práce 
Výtvarná výchova- výtvarné návrhy, prostorové dispozice restaurací, hotelů  
Tělesná výchova - také lyžařský kurz  
 
Studoval/a jste ještě v jiném jazyce než v tom, který uvádíte v oddíle 2?   
ne 
 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl 
přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)  
Knihy jsem si zakoupil. Mnohé studijní materiály nám poskytovali vyučující běžně v hodinách, 
ty jsme si zakládali do složek a z nich se učili. 
 
Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny? 
Knihovna je, ale nevužíval jsem ji. 
  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; 
možnosti tisku a kopírování)?  
Ve škole ve výuce využívají počítače učitelé, notebooky žáci ve škole nepoužívají, tisk a 
kopírování v knihovně. Na internátu není přístup na internet, pouze v počítačové místnosti -
mohou využívat jen ubytovaní studenti. 
 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální 
akce pro výměnné studenty? Pokud ano, jaké? 
O žádných nevím. 
  
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními 
studenty? Studjiní skupina byla pouze naše třída, společně jsme absolovovali veškerou 
výuku. 
 
 
Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty? (hodnocení jako ve 
škole) 
Na jedničku, přijali mě velmi pěkně a citíl jsem se mezi nima velmi dobře. 
  
 

4. Praktické otázky pobytu 
 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
Během týdne na internátě, o víkendech jsem střídal bydlení v 5 rodinách. 
  
Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně)  
Cena za intenát cca 110 EUR měsíčně, ubytování v rodinách 0 EUR. 
 
Popište ubytování (uveďte vybavenost internátu/bytu hostitelské rodiny; 
připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na internátu večer nebo o 
víkendu)  
Internát- malé pokoje pro 2-3 studenty(měl jsem možnost být ubytovaný sám), v pokoji 
postel, skříňě, stůl, židle, sociální zařízení společné pro všechny, internet není, přivézt zámky 
na skříňky, vstup na internát až v 17:30 hod denně.  



 
 
 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?  
Snidaně, oběd, večeře  pro ubytované, v kantýně možnost výběru z předkrmu a dezertu, 
hlavní chod pro všechny stejný. 
 
Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)  
O něco dražší než v ČR. 
 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či 
letenky 
Autobusové spojení  Praha-Metz, dopravce STUDENT AGENCY cena 2790Kč (zpáteční), 
Autobusové spojení Praha-Nancy, dopravce EUROLINES cena 2790 Kč (zpáteční). 
 
Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)?  
Nevyužíval jsem místní dopravu. 
 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (vyplnění formulářů školy, vyhotovení 
studijního průkazu, získání potvrzení o studiu)?  
Po příjezdu byla vyhotovena smouva o studiu, potvrzení o studiu, studijní průkaz až později. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění)  
Pojištění do zahraničí u České spořitelny (celoročn)í. Francouzská škola nevyžaduje speciální 
pojištění. 
 
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  
Ve škole je ošetřovna, kde jsem byl bez problémů  několikrát ošetřen. 
 
Pracoval/a jste během studia?  
Ne, pouze na studíjních stážích. 
 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?  
Nevím. 
 
Tipy na využití volného času, nabízí možnosti využití volného času také škola? 
(sport; kultura; výlety; finanční náročnost)  
Sportovní možnosti ve škole, lyžařský kurz (cca 20 EUR na 1 den), kina (do 10 EUR), 
gastronomické akce pro studenty hotelnictví. 
 
 
 

5. Finance 
 
Jaká byla celková výše nákladů na studium v zahraničí?  
Cca 35000 Kč ubytování a strava na internátu 
cca 16500 Kč doprava do ČR a zpět 
cca 500 EUR kapesné za celý rok 
cca 10000 Kč za dárky pro rodiny 
ubytování v rodinách 0 Kč 
 



 
 
Jakých zdrojů jste využil/a k financování pobytu?  
Finanční dotace Moravskoslezského kraje, vlastní rodinné zdroje.  
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?   
cca 250 EUR měsíčně (započítány veškeré výlohy na stravování, ubytování, cestování i volný 
čas) 
 
a) z toho stravování  
      
 
b) z toho ubytování  
      
 
c) z toho na cestování a volný čas  
      
 
Do jaké míry pokryla dotace z Moravskoslezského kraje Vaše výdaje během 
pobytu? (v %) 
 60 % 
 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; 
používání české platební karty)  
Používal jsem kartu České spořitelny, ale míval jsem problémy při platbách. 
 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, 
kopírování, materiál, apod.)?  
Ne. 
 
 

6. Hodnocení pobytu, rady a doporučení 
 
Ohodnoťte odborný přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole 1 - 5) 
1 
  
Ohodnoťte osobní přínos studijního pobytu (hodnocení jako ve škole)  
1 
 
Celkově ohodnoťte studium v zahraničí (hodnocení jako ve škole)  
1 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté Moravskoslezským krajem 
(hodnocení jako ve škole)  
1 
 
Poskytl Vám Moravskoslezský kraj před výjezdem dostatečné informace? Pokud 
ne, v čem vidíte nedostatky?  
Informace byly plně dostačující. 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve 
škole) 



 
 
1, dostatečné info, podpora maximální. 
 
Myslíte si, že Vám studijní pobyt v zahraničí pomůže při dalším studiu a při 
hledání zaměstnání?  
Ano. 
 
Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu budete po dokončení studií 
zvažovat práci v jiné evropské zemi?  
Ano. V dalším školním roce budu studovat další hotelovou školu ve Francii i pracovat v 
hotelu. 
 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?  
Přístup profesorů a spolužáků, zdokonalení jazyka, získání praktických zkušeností, poznání 
života ve francouzských rodinách. 
 
Setkal/a jste se během pobytu s nějakými závažnými problémy?  
Ne. 
 
Máte nějaká doporučení pro Vaše následovníky (např. co si vzít sebou, co je dobré 
zařídit, čemu se vyvarovat)?  
Vzít si s sebou samostatnost, rozhodnost a odhodlání pro vše, do čeho půjdou. 
 
Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu Rok v Lotrinsku.  
Připomínky nemám, byl jsem se vším spokojen. 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod.  
http://www.lyceecamilleclaudel.net/visite-virtuelle-lycee-camille-claudel.html 
 
 
 
 


