Roku 2009 navázala naše škola partnerskou spolupráci s francouzskou školou
v Angoulême na základě uzavření smlouvy, jejíž předmětem je tzv. družba, francouzsky
jumelage, umožňující výměnné pobyty (zhruba na 10 dní) mezi českými a francouzskými
studenty a s nimi související spolupráce na společném projektu. Současně řeší tato smlouva i
otázku delšího studijního pobytu českých studentů (4 a více měsíců) ve Francii.
První pobyty našich studentů na technickém lyceu Charles Coulomb v Angoulême
poblíž Bordeaux se uskutečnily v letech 2009-2010 a spolupráce nadále pokračuje. Od té
doby využilo možnosti studijního pobytu již 12 studentů KG. Francouzská strana nabízí dvě
možnosti ubytování. První varianta obnáší přes týden ubytování na internátu a o víkendu
v hostitelské rodině. Druhá varianta nabízí možnost bydlet u hostitelské rodiny po celou dobu
pobytu. Délka pobytu je omezena minimálně na 4 měsíce, maximálně na 1 rok. Od roku 2013
nám bylo ředitelkou francouzského lycea přislíbeno minimálně vždy jedno místo ročně na
internátu. Počet studentů, kteří budou moci nakonec vždy vycestovat ale závisí na zajištění
hostitelských rodin, které budou ochotny se o české studenty starat.
Pro pobyt ve Francii na lyceu Charles Coulomb platí pravidla dohodnutá ve
smlouvě, která se uzavírá mezi rodinou studenta, hostitelskou rodinou a oběma školami.
Cílem pobytu je tak zdokonalení francouzštiny – až na úroveň B2-C1 – a objevování
francouzské kultury. Čeští studenti nejsou na počátku známkováni, posléze během pobytu
dostávají vysvědčení od jednotlivých profesorů s ohodnocením jejich práce.
Francouzská škola je pro všechny studenty bezplatná. Internát oproti tomu však stojí
zhruba 110 euro měsíčně. Žáci jsou ubytování na pokojích po třech až čtyřech osobách.
Zvláštní pozornost vyžaduje respektování internátního řádu. Vyučovací den končí v 18:00.
Poté mají studenti čas na odpočinek před večeří, která se podává ve školní jídelně. Následuje
hodina určená k učení (dozorovaná), posléze chvíle na odpočinek a odchod na pokoje.
Večerka je ve 22:00, budíček okolo sedmé. Na internátu není Wi-fi, ale je možno využít
počítačovou místnost.
Velice důležitou roli hraje francouzská rodina ochotná postarat se o českého studenta
během celého jeho pobytu. Stává se po dobu tohoto času zástupnou rodičovskou autoritou. Je
třeba zdůraznit, že se jedná o dobrovolníky, kteří za toto přechodné přijetí do rodiny nežádají
žádné finanční ohodnocení. Nicméně jsme dospěli k názoru, že by bylo vhodné, kdyby český
student přispíval měsíční částkou minimálně 80 euro.
Výše finančních nákladů za pobyt se různí, každým rokem mírně stoupá. Nejprve je
třeba zahrnout cenu související s pobytem na francouzské škole, poté cestovní pojištění,
zdravotní pojištění, cenu za dopravu mezi Prahou a Angoulême, dále cenu za místní
hromadnou dopravu (cca 20 euro za legitimaci MHD v Angoulême) a v neposlední řadě
cenu za aktivity ve volném čase studenta. Do toho spadají i kulturní akce organizované
internátem.
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na pana Arciu (isaacarcia@gmail.com) či paní
Holečkovou (petra.holecek@seznam.cz).

