
 
 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 
„Rok v Lotrinsku“ 

 
 

1. Základní údaje o studentovi 
 
Jméno: Johana  
 
Příjmení: Malcharová 
  
Název domácí školy: Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Česko 
  
Obor studia: 79-41-K/81  
  
Ročník studia v době pobytu v zahraničí: 1.  
 
Název zahraniční školy: Lycée Saint-Sigisbert, Nancy, Francie  
  
Web zahraniční školy: www.ndsigis.edu 
   
Začátek pobytu: 3.9.2013  
 
Konec pobytu:  25.6.2014 
 
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 vyučující francouzského jazyka 
 
Co vás motivovalo studovat v zahraničí? 
zlepšení jazykové vybavenosti, poznání jiné kultury,osamostanění se, snazší  uplatnění v 
budoucím povolání, apod.  
  
V jakém jazyce jste studoval/a na zahraniční střední škole?  
francouzštinu 
 
Jak probíhala Vaše jazyková příprava před studijním pobytem (jazyk, délka 
přípravy, typ kurzu, speciální přípravný kurz pořádaný domácí nebo zahraniční 
školou)?  
výuka francouzského jazyka na gymnázium v délce 4 let, intenzivní týdenní jazykový kurz u 
Francouzské aliance v Ostravě organizovaného MSK v rámci přípravy na pobyt ve Francii v 



 
 
rámci programu "Rok v Lotrinsku", samostudium, sledování francouzských filmů a poslech 
francouzské hudby apod. 
 
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 
 

3. Průběh studia 
 
Jak byste ohodnotil/a přijetí na zahraniční škole ze strany pedagogů a spolužáků? 
Z obou stran výborné. Byla jsem od samého začátku zapojována do normálního vyučování a 
projektů. Se spolužáky trvalo asi dva měsíce, než jsme se lépe poznali a trávili spolu i 
mimoškolní čas. Jak profesoři, tak spolužáci mi vždy se vším pomohli. 
  
Kdy a jak probíhá výběr volitelných předmětů na zahraniční škole? (Jsou nějaká 
omezení pro výběr předmětů; možnosti změny volitelných předmětů.)  
Omezení se týká výběru sekcí, které na naší škole fungovaly. Např.: vědecká, evrposká 
angličtina, mezinárodní atd. Podle vybrané sekce byl k dispozici seznam volitelných 
předmětů. V mé sekci (evropská angličtina) byl důraz kladen především na jazyky, proto byl 
seznam volitelných předmětů následující: italština, španělština, němčina, latina, řečtina. 
 
Doporučil/a byste nějaký zajímavý předmět/kurz/vyučujícího?  
Osnovy biologie byly asi tak stokrát zajímavější než u nás v ČR. Dělala se více praxe. 
 
Skládal/a jste na zahraniční škole zkoušky?  
Ano, jak ustní, tak písemné. Během školního roku sekce evropské angličtiny skládaly také 
mezinárodní certifikát z angličtiny. 
 
Byla součástí Vašeho studia také praktická stáž/praxe?  
Ano, nebyla však určena pro zahraniční studenty. 
 
Popište způsob výuky (teorie, praxe, projekty) a hodnocení práce studentů na 
zahraniční škole a porovnejte s Vaší domácí školou.  
Způsob výuky je odlišný už jen kvůli délce vyučování, které ve Francii trvá od 8:00 do 
pozdních odpoledních hodin (někdy i v sobotu). Školní systém ve Francii mi přijde 
oranizovanější, avšak rozhodně přísnější než u nás. Především se to týká absence a jasně 
vymezeného známkování.Co se projektů týče byla na St.Sigis široká škála zahraničních 
pobytů (výměnní studenti). Domácí projekty či třídní expedice pořádali třídní učitelé v rámci 
nabídek pro danou sekci (sekce evropské angličtiny = týden v Anglii). 
 
Jaká je kvality výuky na zahraniční škole ve srovnání s domácí? 
Kvalita výuky byla podle mého jednoznačně lepší ve Francii. Možná je částečně proto, že 
škola byla soukromá. Probírané látky mi však přišly srozumitelnější, mnohdy i zábavnější, i 
přes počáteční jazykovou bariéru.  
 



 
 
Napište prosím, které konkrétní předměty jste v zahraničí studoval/a, a stručně 
je zhodnoťte.  
Jazyk Francouzský (jeden z nejlepších předmětů, vše výborně vysvětleno, hlavně z hlediska 
literatury) Jazyk Anglický (jasný rozdíl ve výuce tam a u nás, neprobírali jsme stále dokola 
jen gramatiku a slovíčka) Fyzika - Chemie ( úžasně vysvětleno, minimum nesrozumitelných 
rovnic narozdíl od školy v ČR) Biologie (spousta praxe) Italština (vyučujícím byl rodilý mluvčí) 
Matematika (těžší než u nás) Dějepis - Zeměpis (škoda, že se učí prakticky jenom o sobě) 
Tělocvik (výborně rozvrhnuto, věnují se jednomu sportu 2 měsíce aby se jej opravdu naučili) 
 
Studoval/a jste ještě v jiném jazyce než v tom, který uvádíte v oddíle 2?   
Studovala jsem jazyk anglický. 
 
Jak jste získával/a studijní/pracovní materiál na zahraniční škole? (Byl 
přidělován v rámci výuky či jej bylo nutné koupit?)  
Předpokládám, že například anglické časopisy, které jsme odebírali každý měsíc, byly hrazeny 
ze školného. Učebnice však byly na začátku roku rozdány zdarma a na konci školního roku 
zase vybrány pro nižší třídy. 
 
Jaká je dostupnost a vybavenost školní knihovny? 
Ve školní knihovně si bylo možné vypůjčit od klasické francouzské literatury, přes literaturu v 
cizích jazycích, encyklopedie, až po moderní bestsellery a časopisy o módě, autech či jen 
klasické noviny. 
  
Jaká je dostupnost počítačů (přístup na internet; potřeba vlastního notebooku; 
možnosti tisku a kopírování)?  
Přístup na internet pro studenty na škole v podstatě neexistoval. Mobily, notebooky, čtečky, 
tablety a jiná elektronická zařízení byla na škole zakázána. Internet byl dostupný pouze na 
počítačích v knihovně, a na těch bylo možno pracovat pouze na školních předmětech. 
 
Pořádá zahraniční škola a/nebo místní studentská organizace nějaké speciální 
akce pro výměnné studenty? Pokud ano, jaké? 
Na škole existoval předmět "Francouzština pro začátečníky" a na rozvrhu ho měla většina 
cizinců či přistěhovalců. Já jsem však do předmětu zapojena nebyla. 
  
Byl/a jste během studia v zahraničí začleněn/a do studijních skupin s místními 
studenty? 
Ano, vždy při práci na projektech. 
 
 
Jak byste zhodnotil/a svoji integraci mezi místní studenty? (hodnocení jako ve 
škole) 
2+ 
  
 

4. Praktické otázky pobytu 
 
Kde jste během studijního pobytu bydlel/a? 
U hostitelské rodiny (Garbellini) ve čtvrti Villers-les-Nancy, vzdálené cca. 15min. autobusem 
od centra. 
  



 
 
Cena Vašeho ubytování (v EUR měsíčně)  
0 EUR 
 
Popište ubytování (uveďte vybavenost internátu/bytu hostitelské rodiny; 
připojení na internet; co si přivézt; možnost ubytování na internátu večer nebo o 
víkendu)  
Rodina vlastnila velký dům se zahradou. Byla jsem ubytována v útulném pokoji s vlastní 
koupelnou, což jsem rozhodně ocenila. V domě byla zavedena WiFi, avšak byla velice slabá. 
Nicméně přístup na internet byl. Rodina trávila víkeny zápasy v házené, večeří v restauraci, 
kinem či večerním koncertem nějaké kapely. 
 
Jaké jsou možnosti stravování studentů v místě pobytu?  
Ve městě narazíte od Fastfoodů jako Mcdonalld a KFC, přes levné kebaby či bageterie, až po 
výborné restaurace a pizzerie. Místo do Mcdonalldu či KFC je často levnější zajít si do 
restaurace. Fastfoody jsou ve Francii poměrně drahá záležitost. 
 
Jaké jsou orientační ceny potravin (porovnejte s cenami v ČR)  
Zhruba stejné. Jsou věci, které vyjdou dráž tam a u nás levněji, ale mnohdy je to naopak. 
Jednou z nejdražších záležitostí je ve Francii asi pečivo z pekárny. Velké řetězce 
supermarketů se od těch našich cenami téměř neliší. Rozdíl je však ve větším výběru a 
kvalitě. 
 
Doprava do místa pobytu, orientační cena, tipy pro výhodné zakoupení jízdenky či 
letenky 
Jezdila jsem pravidelně autobusem minimálně 2x denně. Cesta trvala zhruba 15min. Bylo 
možné si u společnosti zařídit jízdní pas, který stál 20 EUR měsíčně, a byl naprosto 
neomezený.  
 
Jaké jsou možnosti místní dopravy (MHD, kolo, pěšky, orientační ceny)?  
V Nancy lze využít sítě tramvají či autobusů, které pokrývají celé město. Dále je možné 
dostat se všude na kole či pěšky. Jedna cesta autobusem stála 1,30 EUR, přičemž nebyla 
měřena délka či trvání. Jednalo-li se o cestu bez přestupů. 
 
Jaké formality je třeba vyřídit po příjezdu (vyplnění formulářů školy, vyhotovení 
studijního průkazu, získání potvrzení o studiu)?  
Formulář o převzetí zodpovědnosti pro hostitelskou rodinu. Také potvrzení o studiu. To však 
bylo vystaveno až ke konci školního roku. 
 
Jakého jste využil/a typu zdravotního pojištění? (orientační cena; výhody, 
nevýhody; vyžaduje zahraniční škola nějaké speciální pojištění)  
Zdravotní pojištění bylo zahrnuto v mé české platební kartě. 
 
Měl/a jste zkušenosti s lékařským ošetřením v zahraničí?  
Ne. 
 
Pracoval/a jste během studia?  
Ne. 
 
Jaké jsou podmínky pro práci/brigádu pro české studenty?  
Netuším, žádnou práci ani brigádu jsem neabsolvovala. 
 



 
 
Tipy na využití volného času, nabízí možnosti využití volného času také škola? 
(sport; kultura; výlety; finanční náročnost)  
Na škole bylo možné přihlásit se do sportovních odpoledních aktivit jako volleyball, 
gymnastika, házená, basektball, běhání, střelba z luku a podobně. Během školního roku bylo 
možné se školou navštívit kino či divadlo. 
Město Nancy jinak nabízí spoustu možností jak strávit volný čas. Je zde spoustu muzeí, 
knihoven a hlavně parků se sportovními středisky. Jediná nevýhoda je nedostatek volného 
času, který zabírá škola. 
 
 
 

5. Finance 
 
Jaká byla celková výše nákladů na studium v zahraničí?  
120.000,- Kč 
 
Jakých zdrojů jste využil/a k financování pobytu?  
Dotace Moravskoslezského kraje a  peněz mých rodičů. 
 
Jaké byly Vaše průměrné měsíční výdaje během pobytu?   
7.000,- 
 
a) z toho stravování  
4.500,- 
 
b) z toho ubytování  
0,- 
 
c) z toho na cestování a volný čas  
2.500,- 
 
Do jaké míry pokryla dotace z Moravskoslezského kraje Vaše výdaje během 
pobytu? (v %) 
40% 
 
Zkušenosti s bankovními účty/službami (doporučujete účet zřízený v zahraničí; 
používání české platební karty)  
Používala jsem českou platební kartu.  
 
Platil/a jste zahraniční škole nějaké poplatky (za studentskou kartu, pojištění, 
kopírování, materiál, apod.)?  
Bylo placeno školné a samozřejmě stravné. Jednalo se o soukromou církevní školu. 
 
 

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 dostatečné. Mírné komplikace nastaly až při samotné komunikaci se školou či 
francouzskou rodinou těsně před odjezdem. Problémem byla pravděpodobně hlavně 
jazyková bariéra. 
 
Ohodnoťte informace a podporu poskytnuté zahraniční školou (hodnocení jako ve 
škole) 
1 
 
Myslíte si, že Vám studijní pobyt v zahraničí pomůže při dalším studiu a při 
hledání zaměstnání?  
Určitě. Pobyt v cizině mi rozšířil a obohatil náhled na jiné typy společností, přiměl mě 
uvědomit si co je pro mne opravdu důležité a hlavně mi poskytl možnost mluvit dalším 
světovým jazykem.  
 
Myslíte, že na základě zkušeností ze studijního pobytu budete po dokončení studií 
zvažovat práci v jiné evropské zemi?  
Ano, myslím si, že země jako Francie, Itálie, Anglie či Španělsko nabízejí mladým lidem víc 
než může ČR. 
 
Co jste po absolvování pobytu nejvíce ocenil/a?  
Znalost jazyka a spoustu zkušeností. A samozřejmě nové přátele a mou českou rodinu. 
 
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)?  
Jestli se chystáte během dvoutýdenních prázdnin cestovat zpět do ČR, doporučila bych 
společnost WizzAir létající z Frankfurt Hahn do Katowic. Cesta z Nancy na letiště trvá necelé 
dvě hodiny, a samotný let pak hodinu a půl. Pokud si letenky objednáte s dostatečným 
předstihem (např. 2měsíce) cena tam i zpět se pohybuje okolo 56 EUR. 
 
Uveďte Vaše připomínky a nápady k fungování programu Rok v Lotrinsku.  
Žádné nemám. Během mého pobytu nenastal jediný vážnější problém či nedorozumění. 
 
Odkaz na fotogalerii, blog apod.  
      
 


