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Vážení čtenáři, 
mám to potěšení vám představit již deváté 
číslo Zpravodaje Sdružení rodinných 
příslušníků zaměstnanců MZV (SRP). 
Tématicky je věnováno předškolní výchově. 

V tomto čísle vás trochu podrobněji 
seznámíme s firemní školkou MZV, která 
byla v letošním školním roce otevřena a také 
si můžete přečíst několik článků o 
zkušenostech s předškolní docházkou 
v zahraničí i u nás. V poslední době se často 
objevuje ze strany rodinných příslušníků 

dotaz, zda není možné hradit předškolní 
docházku dětí, které jsou na výjezdu 
s rodiči. Jak se k tomuto problému staví 
v jiných zemích Evropské unie se dočtete 
v článku Martiny Pometlové. 

Kromě hlavního tématu o předškolní 
výchově najdete ve Zpravodaji i pravidelné 
rubriky. V „Okénku do Evropy“ vám 
představíme Itálii a v rubrice „Z rodinného 
alba“ se seznámíte s manželským párem 
velvyslanců z Belgie. 

Roman Krasnický vám přiblíží zemi, 
kterou asi málokdo zná – Bhútán. 

Pro rodiče školních dětí přinášíme 
kromě aktualit z České školy bez hranic 
článek J. Kendíkové, ředitelky ZŠ a 
gymnázia v Truhlářské, o novinkách 
v plnění školní docházky. 

Nechybí ani zprávy z EUFASA od 
Margarity Štěpánkové a další články. 

Doufáme, že vám i toto číslo přinese 
zajímavé a užitečné informace a těšíme se na 
vaše ohlasy. Napište nám náměty, jakým 
tématům bychom se měli věnovat v příštích 
číslech Zpravodaje. Uvítáme i vaše články a 
osobní zkušenosti. 

Věra Labuťová 
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AKTUÁLNĚ… 
 

Aktuality – SRP 
Nová externí referentka SRP na PERS MZV 

Od března 2014 na pozici externí referentky PERS pro SRP nastoupila paní Věra 
Labuťová. Paní Labuťová Vám ráda pomůže, či zodpoví Vaše dotazy každé úterý od 8 do 16 
hod. v kanceláři č. 433 v Černínském paláci, tel.: 22418 2147. V jiné dny po dohodě nebo 
prostřednictvím e-mailu srp.mzv@seznam.cz. 

Touto cestou bychom také rádi poděkovali paní Karolíně Sieglové za dlouholetou 
asistenci rodinným příslušníkům na pozici externí referentky SRP na MZV a paní Martině 
Pometlové, která s agendou velice aktivně vypomohla v posledních třech měsících. 
Vánoční festival DSA v Hiltonu 

Již po sedmé Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR (SRP) 
reprezentovalo Českou republiku na Mezinárodním vánočním festivalu, organizovaném 
Asociací partnerů diplomatického sboru v ČR (Diplomatic Spouses' Association - DSA), 
který se konal dne 24.11. 2013 v hotelu Hilton. 

Festival se každoročně střetává s velkým zájmem veřejnosti - letos otevřel dveře pro 
více než 5 000 koupěchtivých návštěvníků. Z prodeje výrobků se získalo celkem 2,7 miliónů 
korun, které spolu s výtěžkem z prodeje vstupenek poputují na české charitativní projekty. 
Bylo přijato celkem 47 žádostí o podporu od neziskových organizací. Výsledky výběru 
budou oznámeny na konci dubna nebo v průběhu května. 

Výtěžek našeho 
stánku letos činil 
39.160,- Kč a celý putuje 
do pokladny DSA. Rádi 
bychom touto cestou 
poděkovali sponzorům –  
firmám Botanicus, DM 
Drogeriemarkt, Glassor, 
časopis Hrana, Jan 
Becher – Karlovarská 
Becherovka, Moravská 
ústředna Brno, Preciosa, 
město Velké Bílovice a 
Velkobílovičtí vinaři. 
Také děkujeme za 
podporu Ministerstvu 
zahraničních věcí ČR a 
Veronice Vackové, která 
nám při přípravě pomáhala a do prodeje věnovala kolekci svých ručně vyráběných šperků. 
Návrh spolupráce pro cizí státní příslušníky 

SRP by rád nabídl spolupráci také rodinným příslušníkům – cizím státním 
příslušníkům. Prvním krokem je sesbírání specifických problémů, kterým cizí státní 
příslušníci při přípravě na výjezd i během výjezdu čelí (následně vybereme ty, při jejichž 
řešení by SRP mohlo pomoci). Pomozte nám zprostředkováním kontaktu na tyto rodinné 
příslušníky nebo zasláním informace o specifických problémech. Děkujeme. 
Web SRP 

Na webu SRP pomalu přibývají informace užitečné během vyslání i po něm. Kromě 
chystaného překladu úvodní stránky do angličtiny se na něm objeví také souhrnné články s 

Stánek SRP. Zleva: I. Mazouchová, V. Vacková, K. Sieglová, 
V. Labuťová, M. Pometlová. 
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tipy na udržení češtiny v zahraničí i již naučeného cizího jazyka během pobytu v ČR. Vaše 
návrhy na přidání dalších informací jsou vítány. 
Aktuality z MZV 

Funkci referentky pro rodinnou politiku na personálním odboru MZV zastává nově 
paní Mgr. Markéta Vohralíková. Navštívit ji můžete v kanceláři č. 437 nebo kontaktovat 
na tel. 22418 2712. 

Naše Sdružení, které se aktivně podílelo na vzniku firemní školky MZV, vítá její 
otevření a považuje ho za důležitý krok k zjednodušení života rodiny mezi dvěma vysláními. 
Více v článku na str. 3 a 4. 

Otázku mateřské dovolené zaměstnankyň v zahraničí, o které jsme vás informovali 
v předcházejícím čísle Zpravodaje, stále sledujeme. Vzhledem ke kritice z různých stran, 
včetně Evropské komise, je v rámci MZV projednávána aktualizace stávajícího postupu. 
Doufáme, že vás o přijatém opatření vás budeme moci informovat již v následujícím čísle 
Zpravodaje. 

PERS MZV informuje o novém opatření s cílem posílení motivace k vyslání do 
náročných teritorií, které platí od ledna 2014. Zaměstnanci, kteří k plánovanému datu 
střídání dokončí standardní dobu vyslání na ZÚ kategorie Fx (t.j. 2 roky), obdrží doporučení 
PERS pro výběrovou komisi k svému upřednostnění před jinými kandidáty ve výběrových 
řízeních na místa na ZÚ v kategorii A, B, či C (za předpokladu splnění podmínek daného 
výběrového řízení). Do kategorie Fx aktuálně patří ZÚ Bagdád, ZÚ Damašek, ZÚ Kábul, ZÚ 
Tripolis. 

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí uspořádá ve středu 23. 
dubna 2014 od 13.00 do 16.00 hodin ve Velkém sále Černínského paláce přednášku Umění 
společenského vystupování. Přednáška paní MgA. Aleny Špačkové se zaměří na 
společenské příležitosti a oblékání na ně či  stolování. 
Akce je určena všem zájemcům z Ministerstva zahraničních věcí a bude otevřena i jejich 
rodinným příslušníkům. 
 

FIREMNÍ ŠKOLKA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ  
Aktuální zpravodajství o fungování firemní školky přináší referentka pro rodinnou politiku 
na personálním odboru MZV Markéta Vohralíková. 

MZV dne 2.9.2013 otevřelo po dlouhých přípravách firemní službu péče o děti ve 
věku 1 – 6 let s kapacitou 25 míst (www.mzv.cz, události a média, archiv 2013). 

Školka se nachází ve vnitřním dvoře Černínského paláce a je otevřena celoročně 
(kromě svátků) v pondělí až pátek vždy od 7 hod do 19 hod. V současné době školku 

navštěvuje 23 dětí – 
některé pouze vybrané 
dny v týdnu, některé 
každý den. O děti ve 
věku 1 – 3 roky pečuje 
zdravotní sestřička, o děti 
starší 3 let pak paní 
učitelka. 

Po prvním měsíci 
fungování firemní školky 
byl rodičům rozeslán 
dotazník spokojenosti, 
kde mohli vyjádřit své 
připomínky a návrhy na 
zlepšení chodu školky. 
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Většina komentářů se týkala jídelníčku, venkovních vycházek a bezpečnosti dětí. Jídelníček 
se podařilo vyladit ke spokojenosti dětí i rodičů, k poskytovaným svačinkám (dopoledne a 
odpoledne) a obědům je možné dětem přikoupit také snídaně či večeře. Ve spolupráci 
s odborem BEZO se podařilo zajistit využití zahrady MZV k vycházkám dětí ze školky. 

V průběhu školního roku školka uspořádala pro děti i rodiče spoustu akcí – např. 
návštěvu knihovny, Halloween, lampionový průvod, Mikulášskou slavnost, ale taktéž 
vánoční besídku, které se zúčastnil pan vrchní ředitel Petr Kubernát, který jménem pana 
ministra přišel 
pozdravit děti, předal 
jim drobné dárečky a 
popřál hezké Vánoce. 
Děti na oplátku panu 
ministrovi vyrobily 
krásné vánoční přání. 

Počátkem ledna 
letošního roku byli 
rodiče pozváni na 
třídní schůzku školky, 
kde byla představena 
nová paní ředitelka 
Ivana Kroutilová. Paní 
Jolana Jakoubková, 
výkonná ředitelka Firemních školek s.r.o., poté stručně informovala o plánovaných akcích 
pro děti v období leden až červen (např. instruktáž ústní hygieny, kontrola očí, velikonoční 
slavnost, besídka ke Dni matek, školka v přírodě, atd.) Rodiče v následné diskusi mohli 
projednat různé provozní i osobní záležitosti týkající se školky a docházky svých dětí. 

V současné době je až na dvě volná místa kapacita školky naplněna. Odbor PERS již 
eviduje přihlášky dětí i na rok 2015. 

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy: http://mzv.skokplus.com . 
V případě dalších informací kontaktujte Mgr. Markétu Vohralíkovou (PERS), l. 2712. 

 

PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKA V ČR A ZAHRANIČÍ 
Kvalitní předškolní vzdělávání je důležitým základem pro úspěšné celoživotní učení a 
sociální růst dítěte. Ačkoli podle aktuálních zákonů ČR docházka dítěte do mateřské školy 
závisí na dobrovolném rozhodnutí rodičů, je všeobecně považována za užitečný nástroj 
postupné adaptace dítěte na školní docházku. Tento názor se přetavuje do preferenční 
politiky státu (prozatím) v posledním ročníku předškolní výuky, kdy je vzdělávání 
poskytováno bezplatně a s právním nárokem dítěte na umístnění v mateřské škole (stále při 
zachování dobrovolnosti). 

Děti pracovníků MZV již v raném 
věku zažívají velké životní změny spojené 
se stěhováním rodičů za prací v zahraničí. 
Změna bydliště s sebou, kromě přerušení 
rodinných a přátelských vztahů, přináší i 
nové jazykové a kulturní prostředí. Postupná 
adaptace na místě vyslání i po návratu do 
ČR vyžaduje zejména socializaci v dětském 
kolektivu. V cizině je ke změně nutno přičíst 
také učení se cizímu jazyku jakožto 

důležitému předpokladu úspěšného zahájení 
povinné školní docházky. 

Sdružení rodinných příslušníků 
zaměstnanců MZV proto vítá otevření 
firemní školky MZV, která stěhujícím se 
rodinám značně ulehčila proces umístnění 
dětí do předškolního zařízení po návratu do 
ČR (zejména vzhledem ke komplikovanosti 
přijímacího procesu do státní mateřské školy 
a nutnost fyzické přítomnosti během zápisu, 
kterou je složité dodržet zejména při pobytu 
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ve vzdálenějších destinacích). Tímto krokem 
se naše MZV zařadilo mezi pokroková 
ministerstva s propracovanou rodinnou 
politikou jako třeba MZV Belgie, Německa, 
Itálie či Velké Británie. 

Situaci malých dětí zaměstnanců 
vyslaných do zahraničí považujeme ale za 
problematičtější. Nulový příspěvek na 
předškolní péči při současné absenci 
vyplácení jakýchkoliv náhrad na děti staví 
rodiny s malými dětmi do komplikované 
situace. Při pohledu do zahraničí zjistíme, že 
s podobným problémem se potýkají rodiny 
zaměstnanců MZV i v dalších zemích. 
Najdeme však i pozitivní příklady, které 
ukazují, že tuto otázku je možné vyřešit 
různými způsoby. Přístup jednotlivých MZV 
můžeme rozdělit do 3 skupin: 
A) Státy, které předškolní péči v zahraničí 
proplácejí v plné výši nebo dorovnávají 
tak, aby náklady byly stejné s docházkou 
"doma" 

Do této skupiny patří např. Rakousko 
(proplácí náklady na poslední rok předškolní 
docházky v plné výši), Švédsko (MZV hradí 
všechny náklady nad základní sumu 120 
EUR/měsíc už od 1 roku věku dítěte) a 
Velká Británie (proplácí náklady v plné výši 
do 15 hodin týdně). V Nizozemí je zas 
možné uplatnit stejný systém daňových 
odpočtů jako během pobytu "doma". 
B) Státy, které hradí část nákladů 

Litevské MZV proplatí 70% nákladů, 
Finské zase sumu shodnou s náklady obce 

na školku lokální. Belgičtí rodiče mohou 
využít proplacení letenky pro chůvu, sumu 
v rozsahu 1000 EUR nebo až 50% pokrytí 
nákladů na zahraniční školku. 
C) Specifické výdaje spojené s předškolní 
docházkou pokryty nejsou, avšak MZV 
vyplácí zvýšené náhrady na dítě 

Z těchto náhrad si zaměstnanec 
organizuje péči o dítě podle vlastního 
výběru. Výška příspěvku je, obdobně jako 
naše NZŽN, závislá na cenové hladině v 
destinaci. Systém uplatňují např. Itálie či 
Francie.  

 
Myslíme si, že kvalitní jazyková 

výbava je základem dalšího studia, hlavně 
při pobytu v zahraničí. Proto bychom uvítali, 
aby docházka zejména v posledním, 
předškolním ročníku, byla během vyslání 
podporována. Docházka do školky by také 
odstranila nutnost jazykového doučování 
dětí během první třídy (které podle směrnice 
o školném proplácené být může) a to za 
podmínek mnohem méně stresujících. 
Alespoň částečný doplatek k ceně školného 
by byl také krokem k zrovnoprávnění 
předškoláků s dětmi školou povinnými. 
Docházka do školky jim totiž ulehčí nejen 
jazykovou přípravu na první třídu, ale i 
začlenění do nového kolektivu. 

 
 Martina Pometlová 

 

JAK SI UDRŽET AKTIVNÍ ZNALOST CIZÍHO JAZYKA  
Po návratu ze zahraničí, po několika letech strávených neustálým procvičováním češtiny s 
dětmi, může na rodiny diplomatů čekat přesně opačný problém: Jak udržet v českém 
prostředí aktivní cizí jazyk? Ten, v kterém se naše dítě během zahraničního pobytu 
zdokonalilo, absolvovalo v něm školku, školu, předčí v něm své české vrstevníky a ideálně by 
si jej mohlo aktivní udržet alespoň do následujícího vyslání. 

Jaké máme možnosti? Výuka na kmenové škole je na nižší úrovni. Bilingvní základní 
škola (pokud v daném jazyce vůbec existuje) mimo finanční možnosti. V jazykové škole by 
zas dítě vzhledem na svoji jazykovou úroveň patřilo mezi žáky věkem podstatně starší. 

Naštěstí v Praze funguje několik projektů podobných nám známé České škole bez 
hranic. Hledali jsme mezi nimi projekty pro děti předškolního a školního věku, fungující jako 
dodatek ke standardní školní docházce, sdružující zejména rodilé mluvčí a organizované 
danou komunitou žijící v Praze.  
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Rádi bychom na naší stránce i s Vaší pomoci vytvořili seznam takových možností 
udržet dětem cizí jazyk během pobytu v Praze. Pokud znáte obdobný školní či kulturní 
projekt, napište nám o něm. Seznam s prvními projekty najdete na naší stránce 
www.mzv.cz/srp v sekci 
Studium v zahraničí a ČR. 
Věříme, že to pomůže i 
dalším rodinám při návratu 
domů. 

Jako příklad bychom 
vám rádi krátce představili 
sobotní školku a školu, 
organizovanou Sdružením 
Španělů v Česku (Asociacion 
de Españoles en Chequia – 
AEC, více informací na 
www.asociacion.cz). 
Hlavním cílem projektu „Aula infantil“ je zprostředkovat španělsky mluvícím dětem žijícím 
v Česku společné setkávání, motivovat je mluvit španělsky a pomoci jim udržet kontakt se 
španělskou kulturou a zvyky. 

Školka a škola jsou otevřené pro všechny děti s alespoň základnými znalostmi 
španělštiny (vyučující jinak než španělsky nemluví) ve věku jeden a půl až jedenáct let. 
Většina děti má minimálně jednoho španělsky mluvícího rodiče, i když se najdou i děti, které 
se jazyku naučili v zahraničí. Děti jsou rozděleny podle věku do tří skupin. Výuka se koná 
vždy v sobotu dopoledne, 2x měsíčně, během celého školního roku. 

Nejmenší skupina se schází v doprovodu rodičů. Jazyku se učí nevědomě: 
posloucháním příběhů, zpíváním písniček a společnou hrou. Starší děti už do tříd chodí 
samotné (rodiče se v tom čase mohou zúčastnit kurzu Sevillanas – pro neznalé se jedná o 
populární formu folklorního tance pocházejícího z Andalusie, doprovázeného hrou na 
kastaněty). Jazyková výuka je různorodá a s vyšším věkem se stále víc přibližuje klasickému 
školnímu formátu. Kromě psaní a čtení však nadále zahrnuje zpívání písniček, hraní 
typických dětských her a tvořivé i pohybové aktivity. Pro děti i rodiče je pravidelné setkávání 
také příležitostí navázat nová přátelství a přidat se k neformálním aktivitám AEC (společné 
večeře a podobně). U všech také umocňuje pocit sounáležitosti se španělskou komunitou v 
Praze. 

Martina Pometlová 
 

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC 
Lucie Slavíková-Boucher 

 
 
ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC, o.s. 
Na Břevnovské pláni 9, 169 00 Praha 6 
www.csbh.cz, csbh@csbh.cz 

 
 
 
 

Co je nového v Českých školách bez hranic: 
• První ČŠBH v Paříži je 10 let! 
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• Poprvé v tomto školním roce (2014/2015) mohou všechny školy, které učí v rozsahu 
vzdělávacího programu ČŠBH a plní dále všechny administrativní náležitosti 
v duchu základních škol na území ČR, hodnotit své žáky a vydávat osvědčení 
platné následovně v České republice. Výukový program byl vytvořený týmem 
odborníků sdružení, schválený Výzkumným ústavem pedagogickým a svým 
rozsahem odpovídá výuce předmětů Český jazyk – literatura a Dějepis – zeměpis 
českých zemí v České republice od 1. do 9. třídy ZŠ. 

• V roce 2013 realizovalo občanské sdružení Česká škola bez hranic projekt 
„Výtvarníci v čsl. legiích“, částečně financovaný Ministerstvem školství ČR. 
Projekt se soustředil na zpracování osudů 10 legionářů, kteří nejen bojovali za 
samostatnost Československa, ale zároveň se proslavili jako výtvarní umělci. 
Vytvořené pracovní listy jsou určeny žákům základních škol a gymnázií a 
přibližují toto historické období tvořivou formou. Občanské družení bude letos 
pokračovat podobným zpracováním osudů a díla významných legionářů – 
spisovatelů. Vlastní výukové dokumenty jsou ke stažení zdarma. Více o projektu  
zde: www.csbh.cz/sekundarni-odkazy/spolecne-projekty/vytvarnici-v-
ceskoslovenskych-legiich  

• Sluňákov letos již pošesté: tradiční letní tábor občanského sdružení ČŠBH proběhne 
26. 7. – 2. 8. v ekologickém středisku Sluňákov na Olomoucku. Více na stránkách 
sdružení: www.csbh.cz  

 
Občanské sdružení Česká škola bez hranic: 

• Sdružuje všechny školy tohoto jména ve světě, koordinuje jejich činnost, je garantem 
kvality poskytovaného vzdělání. 

• Spolupracuje metodicky s dalšími školami, které se chtějí Českou školou bez hranic 
stát; pomáhá zakládat nové. 

• Nabízí pedagogům z těchto škol doplňující vzdělávací kurzy. 
• Vytváří vlastní výukové materiály, vhodné pro výuku dvoujazyčných dětí 

v zahraničí, avšak zároveň pro žáky základních škol v ČR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČŠBH Paříž -  začátek roku 2013/2014
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ZALOŽIT SI VLASTNÍ ČESKOU ŠKOLKU NENÍ TAK KOMPLIKOVANÉ 
ANEB JAK JSME SI ZALOŽILI NEOFICIÁLNÍ MINIŠKOLKU V 
ARGENTINĚ 
Dvojjazyčné manželství, děti navštěvující argentinsko - anglickou školku: čtyři jazyky od 
útlého dětství. Nebudou v tom mít guláš? A jak docílit, aby synové nadále používali 
mateřský a otcovský jazyk, když již po třech měsících docházky do školky při hře mezi sebou 
komunikují španělsky? 

Když se k nám dostaly zprávy o založení nové české školky v Buenos Aires, neváhali 
jsme ani chvilku. Noví kamarádi a kontakt s češtinou – to byla hlavní motivace. Možnost 
podpořit místní českou komunitu malým bonusem. 

Iniciativa k založení české školičky v Buenos Aires vyšla od bývalé české krajanské 
učitelky, žijící v Argentině. Síť Českých škol bez hranic nám nabízí základní organizační 
rámec a hlavně psychologickou berličku při zvažovaní užitečnosti a zvládnutelnosti celého 
projektu. 

Do naší česko-slovenské 
skupinky chodilo 7 dětí ve věku 1 
až 5 let ze smíšených manželství 
žijících trvale v Buenos Aires, ale 
i z rodin kočovných, které přišli jen 
na několik let, tak jako my. 
Scházeli jsme se jednou týdně na 
přibližně 1 a půl hodiny, vzhledem 
k nízkému věku dětí, vždy 
v přítomnosti rodičů. Struktura 
setkání byla pravidelná: zpívání, 
pohyb, hra, tvořivá aktivita a 
společná odpolední svačina. 
Hodiny jsme organizovali do 
tematických bloků – ulehčilo nám 
to výběr písniček, poskytlo námět 

na volnou hru a umožnilo pokračovat v cíleném rozvíjení a opakovaní slovní zásoby během 
několika dalších navazujících hodin. Témata jsme vybírali jednoduchá, dětem co nejbližší. 
Tak například od tématu „části těla“ na další hodině můžeme plynule přejít ke zdraví, 
umývání a koupání, za týden si zahrát na lékaře a ošetřovatele a potom pokračovat 
poznáváním ovoce a zeleniny. Protože naše skupinka byla malá (po odchodu nás a dalších 
kočovných rodin by školka nedosáhla povinný minimální počet dětí požadovaných ČŠBH), 
náš projekt zůstal v neformální, přátelské rovině, někde na půl cestě mezi rodinnými 
návštěvami a oficiální výukou. 
Bylo to náročné na organizaci? Vůbec ne! 

Pokud si neděláte nárok na dotace či oficiální certifikáty, stačí Vám málo. 
Nutností je aspoň trochu pravidelnosti - dohoda na čase a místě. Úlohu učitelky na 

sebe může vzít jedna nebo dvě odhodlané matky nebo kamarádky s dobrým vztahem k 
dětem. Místnost nám sice ochotně poskytla ambasáda (z důvodu přísných bezpečnostních 
předpisů to ale předpokládá oběť některého ze zaměstnanců, který je ochotný s námi 
v budově zůstat jako zodpovědný dozor i po skončení pracovní doby), avšak kvůli 
vzdálenosti (i víc než hodina cesty od bydliště většiny z nás) jsme se po několika měsících 
raději rozhodli pro obývací pokoj nebo dvůr jednoho z účastníků. Po vzoru argentinského 
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konceptu „Jardín rodante“ jsme za účelem lepší koncentrace z místnosti odstranili domácí 
hračky a jiné rušivé předměty a lokalitu jsme pravidelně měnili. 
Jsou nutné velké náklady a počáteční investice? Také ne. 

S nízkým věkem dětí v naší skupině souvisela potřeba co nejvíce z probíraných 
konceptů ukázat názorně či prožít aktivně. Abychom nemuseli kupovat pomůcky, které 
bychom využili jen jednou či dvakrát, dohodli jsme se před každou hodinou, co kdo z 
domácích hraček zapůjčí (ideálně každý něco, aby se ani jeden člen skupiny necítil 
diskriminovaný). Úlohu figurantů ve hře na doktora na sebe vezmou maminky a náplasti a 
obvazy se najdou v každé domácnosti. 
Na mytí zvířátek a panenek můžeme 
použít prázdné lahvičky od šampónů 
a ovoce se nejlépe poznává čerstvé. 
Hlavně, že si hrajeme česky nebo 
slovensky a spolu s kamarády. Maminky 
nám o tématu vyprávějí a nová slova si 
procvičíme v praxi (ti nejmenší aspoň 
poslouchají). 

Na ostatní pomůcky (hlavně 
výtvarné potřeby) jsme se skládali 
průběžně (a jejich cena nepřevýšila 
běžný nákup na domácí tvoření). 
Bylo takové setkávání pro děti 
přínosem? Určite ano. 

Noví kamarádi a pro místní děti 
hlavně možnost vidět, že vlastní maminka resp. tatínek nejsou ti jediní "divní", kteří mluví 
cizím jazykem, ale že na světě (a dokonce v našem městě!) žijí i jiní podobně "postižení". 
Pro děti naše, které se nedávno přistěhovaly, zase možnost odpočinout si od nutnosti mluvit 
španělským – sice už známým, ale stále ještě přece jen cizím – jazykem. Pro všechny děti 
možnost identifikovat se s vrstevníky, oslavit české zvyky s kamarády nebo si zahrát typické 
skupinové hry. 

 
PS: Souhlasím s případnou námitkou, že kvalifikovaní pedagogové, vlastní budova 

školky, pevný program jsou lepší možností než školka improvizovaná. Naši situaci však 
nemůžeme porovnávat s ideálem, ale s možnostmi, které dané místo nabízí. A neskromně se 
domnívám, že amatérská školka, do které děti chodí s radostí, je lepší než žádná. 
V porovnání s neformálním setkáváním zase tato organizovaná alternativa přinese víc 
kontaktu s češtinou, protože o samotě by děti často komunikovaly lokálním jazykem, na 
který jsou zvyklé z místní školy. 

Martina Pometlová 
 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SRP 2013 
Letošní Členské shromáždění SRP se konalo dne 10.12.2013. Přinášíme vám krátkou 
informaci o všem, co jsme projednávali. Podrobný zápis si můžete přečíst na webových 
stránkách Sdružení, v Sekci pro členy 
www.mzv.cz/jnp/cz/srp/sekce_pro_cleny/clenska_shromazdeni_a_schuzky_sdruzeni  

Členské shromáždění zahájil pan Ondřej Pometlo, zastupující ředitelku PERS pí. I. 
Chmielovou Dalajkovou. Ocenil roli SRP při artikulování zájmů rodinných příslušníků a 
vyjádřil Sdružení podporu při jeho aktivitách. Také představil novou referentku PERS pro 
problematiku školství a rodinnou politiku, paní Markétu Vohralíkovou. 
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Paní Markéta Vohralíková nás pak informovala o: 
• dění ve firemní školce, která byla vloni za významné podpory SRP otevřena. Má 

kapacitu 25 dětí ve věku 1-6 let a v současné době je naplněna. Montovaná budova 
školky ve dvoře Černínského paláce je dočasná, po 3 letech by se měla školka 
přestěhovat do Trautmansdorfského paláce, ve kterém probíhá rekonstrukce. 

• aktualizovaném znění Směrnice o náhradě výdajů spojených se školní docházkou 
mimo území ČR, která platí od 15.5.2013, 

• postoji MZV k hrazení předškolní docházky v zahraničí. Stále častěji se objevuje ze 
stran rodinných příslušníků dotaz, zda není možné hradit předškolní docházku. 
Vzhledem ke zvyšujícímu se tlaku na snižování výdajů na školné ze strany MZV je 
málo pravděpodobné, že by v blízké budoucnosti hrazena byla. Školní náklady od 
věku 5 let je možné hradit jenom když standardní školní docházka v místě vyslání 
začíná v tomto věku a jenom v případě současného zapsání dítěte na kmenové 
škole v ČR. 

Dalším hostem Členského shromáždění byla paní Jana Kostrbová, která zastupovala 
odbor PAM MZV. V úvodním slově uvedla, že v minulém roce nebyla zásadně změněna 
žádná směrnice přímo se týkající rodinných příslušníků a dále nám představila pana Františka 
Vintra, který nastoupil na pozici právníka na PAM a bude přímým kontaktem pro referentku 
SRP. 
Z následující diskuse vyplynulo pár zajímavých bodů, které bych zde ráda zmínila: 

• Partneři zaměstnanců MZV mohou z pohledu PAM v zahraničí pracovat i mimo 
MZV, je nutné schválení vedoucím ZÚ, na který je zaměstnanec vyslán. V tomto 
případě zaměstnanci nenáleží zvýšení NZŽN na rodinného příslušníka. 

• V současnosti se projednává změna aktuální úpravy čerpání mateřské dovolené 
vyslaných zaměstnankyň. Problematiku řeší přímo ředitelka PAM, paní 
d’Ambrosová. S ohledem na neukončený proces však není možné o budoucí 
úpravě referovat. 

• Rodinný příslušník, který je cizím státním příslušníkem, může být z pohledu PAM 
zaměstnán na ZÚ, musí projít standardním výběrovým řízením. 

Následně jsme již jednali o interních záležitostech Sdružení. 
Paní Ivana Mazouchová přednesla zprávu o hospodaření SRP a při té příležitosti 

zmínila naši účast na letošním Mezinárodním vánočním festivalu DSA, na kterém jsme do 
společné pokladny přispěli ziskem okolo 40 000,- Kč. 
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Dalším bodem jednání bylo hlasování o změně stanov. Část jej proběhla na 
internetové stránce Sdružení v Sekci pro členy. Na Členském shromáždění pak byly tyto 
hlasy přičteny a Stanovy sdružení v novém znění byly schváleny. Text stanov naleznete na 
webových stránkách SRP, v kapitole O sdružení www.mzv.cz/jnp/cz/srp/o_sdruzeni. 

Na základě schválené změny stanov K. Sieglová a I. Mazouchová jako reprezentantky 
Výboru SRP navrhly za čestnou členku Věru Labuťovou. Návrh byl schválen všemi hlasy 
přítomných i zastoupených členek. 

Schválená výška členského příspěvku na rok 2014 je 300 Kč. Datum splatnosti: 31. 3. 
2014. 

Další výstupy z diskuse: 
• K. Sieglová představila současnou externí referentku pro SRP na PERS – paní 

Martinu Pometlovou, která bude tuto funkci zastávat po dobu tří měsíců. 
• Členská základna je stále nízká. Je žalostné, že i v případě možnosti např. 

připomínkování směrnice obdržíme nízký počet odpovědí od členů, kterých se to 
přímo týká. 

• Jedním ze stálých problémů 
manželek diplomatů jsou 
důchody: nedostatečný počet 
odpracovaných let nebo (v 
případě dobrovolných 
příspěvků, které však není 
možné doplatit za léta před 
rokem 2010) jejich žalostně 
nízká výše. 

• V zájmu prosazování priorit 
SRP (např. důchodové 
pojištění manželek) bude 
kontaktován pan Radan 
Šafařík z Oddělení rovných příležitostí žen a mužů, MPSV ČR. 

• EUFASA – novinky (viz článek od Margarity Štěpánkové). 
• SRP nesouhlasí se zrušením školení pro partnery (hlavně v případě prvního vyslání). 

Partneři také reprezentují Českou republiku v zahraničí. Část školení věnovaná 
logistickým otázkám vyslání pomáhá s organizací odjezdu (často je to právě 
partner, který tento odjezd organizuje). Na druhé straně část věnovaná teorii a 
etiketě přímo zvyšuje úroveň reprezentace v zahraničí. 

• Rodinní příslušníci - cizí státní příslušníci: Zaregistrovali jsme výtku, že SRP se jim 
nevěnuje, přičemž se často potýkají ještě s více problémy než rodinní příslušníci – 
čeští občané. SRP však nemá k informacím o těchto příslušnících přístup. Návrh na 
přeložení úvodní stránky web prezentace SRP do angličtiny a propagace této 
informace. Pokud se rodinní příslušníci ozvou, rádi s nimi budeme spolupracovat 
na hledání řešení jejich problémů. 

• Nejbližší číslo Zpravodaje SRP vyjde v únoru 2014. 
Věra Labuťová, Martina Pometlová 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO SAMOPLÁTCE 
Nedávno se nám dostala do ruky informace MZV o tom, jakým způsobem si mohou rodinní 
příslušníci zaměstnanců MZV platit sociální zabezpečení po dobu, kdy z důvodů 
manželova/manželčina vyslání byli sami v domácnosti, tudíž za ně zaměstnavatel neplatil 
dávky sociálního zabezpečení. 
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Aktuální právní úprava dobrovolné účasti na důchodovém pojištění 
Zpracoval F. Vintr, 11.12.2013 

Ustanovení § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
stanoví, že pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na 
pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich pobytu v cizině, po kterou následovaly svého 
manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky. Toto ustanovení 
je účinné od 1. 1. 2010. 

Podle informace uveřejněné na webových stránkách České správy sociálního 
zabezpečení lze tento druh dobrovolného pojištění aplikovat i zpětně před podáním přihlášky 
bez časového omezení, nejdříve však od účinnosti zákonné úpravy (1. 1. 2010). viz. 
www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/dobrovolna.htm. 

K přihlášce je třeba předložit potvrzení Ministerstva zahraničních věcí ČR o této 
skutečnosti a dále oddací list prokazující trvání manželství s osobou, která působí (působila) 
v diplomatických službách ČR, a to po celou dobu, po kterou má dobrovolné pojištění z 
tohoto titulu trvat. 

Domnívám se, že v informaci jsou všechny potřebné údaje, zejména na stránkách 
České správy sociálního zabezpečení www.cssz.cz zájemci najdou úplné znění předpisu. 

Ráda bych připojila ještě několik slov komentáře z vlastní zkušenosti. Během našeho 
prvního vyslání letech 1994-98 možnost být dobrovolným plátcem ještě neexistovala, a tak 
jsem se stala na tři roky ženou v domácnosti. Po návratu do ČR jsem si opatřila živnostenský 
list (výuka cizích jazyků) a získala tak statut OSVČ, osoby samostatně výdělečně činné. Z 
tohoto titulu jsem při našem dalším výjezdu každoročně podávala daňové přiznání a během 
roku platila sociální a zdravotní pojištění. Tak se stalo, že po dosažení patřičného věku 59 let 
jsem si mohla požádat o důchod starobní a stala se důchodkyní, jejíž důchod se pohybuje v 
blízkosti důchodu mých kolegyň, které celou dobu poctivě pracovaly v ČR. Manželky 
diplomatů, které toto neučinily, protože v 90. letech člověk prostě nemohl být samoplátcem, a 
později je to snad ani nenapadlo, spoléhaly se totiž na lásku, slušnost a solidárnost svých 
manželů, obdržely po dosažení důchodového věku asi polovinu toho co já. 

Popisuji tuto svou osobní zkušenost proto, aby si všichni rodinní příslušníci 
uvědomili, že o svou budoucnost a o důchodové zabezpečení je třeba se aktivně postarat 
sám/sama včas. 

Hana Havlíková 
 

DEPRESE! 
Někdy se říká, že zaměstnanci ambasád jsou nomádi. Mongolsko mě poučilo, že nomádi se 
sice několikrát do roka stěhují, ale že přitom objíždějí pořád stejná, známá místa. My 
přijíždíme na neznámá místa, prožijeme v nich kus života a pak s více či méně ohlednutími a 
více či méně šťastnými vzpomínkami vyrazíme k další nové štaci. Dost možná se už nikdy 
nevrátíme, a když ano, nebude to takové. Máme šanci hodně zažít, ale musíme hodně 
zvládnout. Toto jsou výroky a náměty, které jsem v uplynulých čtyřech letech nasbírala v 
mezinárodní komunitě v Oslu: 

Všechno špatně 
Přistupujeme k tomu různě. Někdo remcá. A obávám se, že my Východoevropané 

jsme v tom obzvlášť zdatní. Tady v Oslu jistá Litevka úplně zabila loňský chanukový 
večírek, když hlučně a důrazně vykládala, jak jí vyletí tlak pokaždé, když vstoupí do 
samoobsluhy a přepočítá si norské ceny na litevské, a že když přivlekla na pohotovost 
pětiletého syna s rozseknutým rtem a dítě křičelo, že to nechce zašít, sestřička řekla: „tak já 
nevím, když on nechce...“, a že když si potřebuje koupit něco na sebe, a nejsou to zrovna 
tepláky nebo vlněné prádlo, musí si zaletět do Kodaně, a když... Vylévala si srdce celý večer 
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a mám dojem, že se snad přitom ani jednou nenadechla, aby její tok stesků náhodou někdo 
nepřerušil. 

Pak jsou pštrosi v písku. 
Vybavuje se mi v tom směru specifická 
skupina amerických hospodyněk (ale 
realita je samozřejmě pestřejší). Jedna 
taková mi řekla: „Tak vy jste žili 
v Ulánbátaru? A jaké to bylo? Já žila 
v Mexico City, to je taky vysoká 
nadmořská výška, a vždycky strašně 
dlouho trvalo, než se všechno uvařilo!“ 

Byla jsem dost hrdá, že jsem se 
na věc dokázala podívat ze stejného 
úhlu jako ona a vykoktat: „To si 
nevybavuji, ale díky suchému klimatu 
tam báječně schlo prádlo, to se 
s Norskem vůbec nedá srovnat.“ (Což je 
mimochodem pravda.) 

Dřív jsem si myslela, že lidé, 
které na nové štaci zajímá právě hlavně 
to, jestli budou moct uvařit přesně stejný 
guláš a upéct stejné buchty jako doma, 
jsou opovrženíhodní. Ale pochopila 
jsem, že je to způsob sebeobrany při 
častém stěhování – člověk halt potřebuje 
pevné záchytné body. 

 
Antidepresiva: ano či ne? 

Je tu jedna litevská homeopatka, 
která měla mít přednášku pro Mezinárodní ženský klub, a když hledala téma a poptávala se, 
co vlastně posluchačky po zdravotní stránce nejvíc trápí a zajímá, odpověď prý byla 
jednoznačná: antidepresiva ano či ne? 

Když jsme se pak sešly, debata začala zavilou kritikou farmaceutických společností – 
že z „přirozených emočních reakcí na běžné životní peripetie“ dělají plošně „chemickou 
nerovnováhu“ a nabízejí antidepresiva jako housky na krámě. Pak vstala první odvážná, 
myslím Američanka, a řekla, že prožila několik let v jisté arabské zemi, kde kvůli 
bezpečnostní situaci nemohla skoro vůbec vycházet z diplomatického areálu, „složila se“ 
(blíže neupřesněno) a na nohy ji postavila až antidepresiva: „Nechtěla jsem, říkala jsem si, že 
na tom přece snad nejsem tak špatně, abych si musela ničit mozek prášky, ale doktor mě 
přemluvil a pomohlo to.“ 

 „No a co?,“ ozvala se jiná účastnice: „Mě celé roky bolel žaludek. Doktorka řekla, že 
to mám z toho cirkusáckého života, co vedeme. Že se potřebuju usadit nebo si aspoň najít 
psychoterapeuta a udělat si pořádek v emocích. Usadit se není tak snadné, tomu asi rozumíte. 
A zaplatit v Norsku psychoterapeuta?!“ (smích v publiku) „Ale potřebuju fungovat – všude 
čteme o tom, že pro děti, které takhle kočují, je stabilní klidný domov nezbytný. A já 
nehodlám být matka, která brečí do kafe. Brala jsem antidepresiva asi rok, přestal mě 
bolet žaludek, přestaly se mi třást ruce, líp jsem se zorganizovala. Pomohlo to.“ 

Přikyvujících hlav v publiku bylo docela dost. Bylo zřejmé, že podobnou zkušenost 
má i spousta dalších přítomných. (Jen Japonky a Číňanky klopily oči, jako by vůbec netušily, 
o čem je řeč. sic!) 
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Pár dní po setkání klubu jsme téma probíraly znovu před školou. Protože jak vidět, 
spousta z nás, expatových matek, se potýká leckdy hodně nepříjemně se stejnými problémy: 
chybí nám širší rodina, trápí nás frustrované kariérní ambice, strádáme odlišností 
klimatu, ne vždycky máme chuť „chápat“ kulturní odlišnosti, máme strach o děti, jestli 
nejsou přetížené nebo nedovzdělané, vykořeněné nebo příliš fixované na kamarády, 
které jim další stěhování vezme... Víme, že pro rodinu musíme být silné, a přitom 
vnímáme, jak vratká naše síla leckdy je.  

Antidepresiva podle všeho zabírají a shodly jsme se, že je skvělé, že existují a že jsou 
dostupná, když dojde na nejhorší. Ale musí dojít na nejhorší? Existuje účinná prevence 
„expatové deprese“? Stálo nás tam před školou šest, shodou okolností všechny z ambasád, a 
žádná jsme si nevybavovala, jestli byl v našem vybavovacím balíku nějaký recept nebo třeba 
upozornění. (Je možné, že byly, ale nikomu z nás v hlavě neutkvěly). Tak jsme se pokusily 
dát pár tipů pro expatovou psychickou hygienu dohromady samy – a vyšly nám přibližně 
takovéhle okruhy: 

1. ŽIVOTOSPRÁVA: obehraná deska, ale přestěhování člověku zamíchá s životními 
návyky. Změní se často jídelníček, změní se poměr chození pěšky a ježdění autem, přijdeme 
o navyklé tělocviky. A výkyvy váhy většinou neseme těžce. 

TIP: minimální účinný pohyb zajistí 20-30 min svižné chůze (na to se nemusíte ani 
převlékat!), ale denně! Vyšší stupeň je 2-3x týdně se pořádně zapotit – s potem odchází stres 
a tenze, vyplavují se šťastné hormony. 

TIP: dýchání – jóga, pilates nebo meditace. Jako začátečnické minimum stačí 15 
minut se v klidu soustředit na svůj dech, když myšlenky zabloudí jinam, nenásilně je přivézt 
zpátky. 

TIP: čerstvý vzduch a sluneční světlo – tady na severu se říká, že ke štěstí člověk 
potřebuje být aspoň 15 minut denně na sluníčku – paprsky mají dopadat na sítnici (ale podle 
všeho tím není myšleno kazit si oči zíráním do slunce). 

2. KOMUNIKACE – mluvení, ale nikoli žvanění. Shodly jsme se, že tzv. small talk a 
gossip (společenská konverzace a drby) jsou potenciálně vražedné. Ne že by bylo špatné 
prohodit před školou pár vět o počasí a obdařit přitom bližní vcítivým úsměvem. Naopak. 
Ale potřebujeme víc! 

TIP: jazykové kurzy – i kdyby vám např. vietnamština nikdy neměla k ničemu být, 
kurz je skvělá příležitost poznat aktivní cizince a učitelé jazyků vám dají obrovské množství 
informací o zemi, kde žijete. A i kdybyste se nedostali dál než do 5. lekce, i to je obrovský 
průlom do chápání světa, který vás obklopuje. 

TIP: když potřebujete nezaujatého odborníka v rodné řeči, využijte skype. Na druhou 
stranu psychoterapeuti v expatové komunitě můžou mít dobrý vhled do problematiky 
průtokového života. 

TIP: mluvte s partnerem – ambasádní dvorky jsou dlážděné rozpadlými 
manželstvími 

3. INFORMACE – trendy pro 21. století mluví o tom, že dnešní děti se nepotřebují 
naučit, utřídit a doživotně zafixovat jasně danou sumu znalostí, ale že potřebují informace 
kriticky hodnotit, filtrovat a kreativně používat. V tomto kontextu je pro naše děti zkušenost 
z mezinárodních škol skvělá. Když budou pozadu ve vyjmenovaných slovech, není to 
taková tragédie. 

TIP: Gary Marx – Sixteen trends – their profound impact on our future: 
implications for students, education, countries and the whole of society for tommorrow´s 
realities 

Učit se je dobré – pro děti, stejně jako pro nás. Poznatky, stejně jako zážitky, 
fotografie a sbírky známek, vstupenek či cizojazyčných slovíček je dobré schraňovat a 
hýčkat jako poklad, protože JSOU poklad! 
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TIP – diplomatický sbor funguje při mnoha příležitostech jako ozdoba a těch, kdo 
mají skutečný zájem o umělecká představení, přednášky, semináře atd. atd. nemusí být 
pokaždé mnoho. A organizátoři, ale především protagonisté vždycky ocení, když se o věc 
doopravdy zajímáte. Využijte toho! Ti nejzajímavější lidé často stojí uprostřed recepce 
osamělí. 

4. POMÁHAT – charitativní projekty bývají v diplomatické komunitě časté, ne 
vždycky jsou ale dostatečně akční. Pokud vás míra doprovodného small-talku odrazuje, je 
lepší si vymyslet něco svého. 

TIP: V zemích třetího světa je dobré se poradit s někým místním, komu důvěřujete! 
TIP: Dobrovolničení ve školách, třeba čtení s prvňáčky a pro prvňáčky nebo 

doprovodný dozor na výletech. 
TIP: V Mongolsku chodili dobrovolníci chovat miminka v kojeneckém ústavu... ale 

někdy stačí jenom natřít někde plot nebo dát na společný balkon kytku. 
 

Závěrem: 
Vím, že „se to lehko řekne“ a že situace je často komplikovaná a zašmodrchaná. Ke 

specifikům skandinávských zemí patří, že „deprese“ (lidové označení celé škály duševních 
rozpoložení) je veřejné téma, o kterém se učí mluvit už děti ve školce. Přitom jsme tu 
v prostředí náročnějším možná klimaticky, ale bezpečném, vstřícném (cizincům, menšinám, 
ženám, dětem, rodinám) a blízkém domovu. Ale věřím, že něco z našich postřehů může být 
užitečné třeba i uprostřed pouště, násilných nepokojů nebo v totalitních společnostech. 

 
ILUSTRACE: 

 
... jestli je moje deprese příznakem bipolární poruchy, 
dala by se manická fáze načasovat na předvánoční 
úklid? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucie Kellnerová Kalvachová (nar. 1974) – vzděláním překladatelka a sinoložka, matka 
3 dětí, postupně partnerka vyslaného pracovníka v Pekingu, Ulánbátaru a Oslu 
 
ZE ŠKOLNÍCH (TENTOKRÁT PŘEDŠKOLNÍCH) LAVIC 
V této rubrice jako obvykle přinášíme informace či zajímavé příběhy především rodičům, 
kteří s dětmi vyjíždějí do zahraničí, nebo se naopak vracejí a hledají vhodné školy(školky) 
v Čechách. Snažíme se předat další zkušenosti a informace týkající se dětí, škol a školek 
vůbec. V dnešním článku se s vámi podělí o svoje zkušenosti s předškolní výchovou 
v Havaně paní Daniela Plocková. 
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Mezinárodní školka ISH (International School of Havana)  

Zorganizovat život 
rodiny v zahraničí je 
náročnou životní situací. 
Shodnout se na 
kompromisu mezi 
prioritami každého člena 
rodiny, namotivovat děti a 
čelit jejich dotazům a 
negacím, obeznámit 
partnera/ku o povinnostech 
a obhájit jeho/její a svá 
práva vůči zaměstnavateli 
... si vynutí výdej spousty 
energie. Když ještě 
narazíte na nesdílné 
kolegy, jen základní 
informace v databázi 
„Zprávy o misích“ a 
nemožnost si informace vygooglit, musíte v sobě vzbudit dobrodružnou povahu a těšit se na 
zážitky v novém neznámém prostředí. Rodina si projde zkouškou soudržnosti a vzájemné 
morální opory a co ji nezabije, to ji posílí. Tolik obecný úvod o jedné ze stránek příprav na 
práci pro Českou republiku v zahraničí. 

Teď konkrétně o zkušenostech s předškolní výchovou v Havaně. Kubánské školství 
bohužel žije ve stínu své zašlé slávy, a proto rezidentní cizinci pro své děti většinou volí 
jednu ze tří zahraničních (soukromých) vzdělávacích institucí: školu španělskou (Centro 
Educativo Espaňol de la Habana), francouzskou (L´Ecole Française de la Havane) nebo 
mezinárodní (International School of Havana - ISH). Tyto školy nabízejí i předškolní 
výchovu pro malé děti od 2,5 či 3 do 5 let. My jsme pro naši téměř pětiletou dceru zvolili 
ISH – třetí ročník předškolní třídy Early Years-3 (EY) a zatím nejsme zklamáni. 

 
Z Prahy jsme měli zkušenost s kvalitní státní mateřskou školou i s komunitní lesní 

školkou. Pedagogika je mým oborem a tak i jako matka jsem řešila řadu detailů – od 
respektujícího přístupu učitelů až po zdravou stravu. Předpokládala jsem, že na Kubě budu 
muset slevit ze svých nároků. Ale jsem příjemně překvapena. Na Kubě jsou také děti 
celoročně nejradši venku, ideálně ve stínu pod stromy nebo ve vodě. 

V předškolních ročnících ISH, obdobně jako v českých lesních školkách, jsou malé 
děti ve třídě po patnácti (homogenní třídy dětí stejného věku se v rámci výchovného 
programu pravidelně potkávají s mladšími i staršími kamarády z ostatních tříd), každé 
skupině se věnují dva pedagogové (v našem případě Kanaďanka a Kubánka) a dokonce i zde 
se vyskytují muži-pedagogové! Přístup všech pracovníků školy je velmi vstřícný a přátelský, 
rodič si může být jistý, že je i se svým dítětem vítaným klientem a pokud má zájem, může 
být členem rodičovské rady, popř. jinak aktivním spolupracovníkem (např. jako doprovod při 
výletech, vycházkách a exkurzích). Jedním z cílů mezinárodního školního prostředí je 
vytvářet komunitní ovzduší, přestože (nebo právě proto, že) se kolektiv obměňuje více než 
na jiných školách. V každé třídě má některý ze zkušených rodičů roli „kmotra - mentora“. 
Noví rodiče tak mají snadnou možnost neformálních konzultací jak o životě ve škole, tak 
ohledně nestandardních místních životních podmínek (např. kde levně sehnat kvalitní 
brambory, doporučit pomocnici do domácnosti apod.). Rodiče obdrží seznam spolužáků, 

Budova školky ISH 
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včetně národnosti, data narozenin a kontaktu na rodiče, což může také usnadnit spřátelení 
rodin. 

V ISH jsou profesionálně připraveni na multikulturní kolektiv dětí, neexistují 
předsudky, interkulturní rozdíly jsou s rodiči konzultovány a jsou součástí edukace (např. 
téma Vánoce - slavíme-li a pokud ano, můžeme se prezentací českých zvyků podílet na 

výuce). Učitelé hovoří anglicky 
a pro neanglicky mluvící děti 
používají metodiku k výuce 
angličtiny jako cizího jazyka. 
Přibližně polovina dětí 
v dceřině skupině jsou Hispánci 
a druhá polovina umí španělsky 
díky kubánským chůvám, 
španělština je tak automaticky 
dorozumívacím jazykem mezi 
dětmi navzájem (společně 
s jejich vlastní „znakovou“ 
řečí). 

Vzdělávací program 
školy je inspirovány britským 
kurikulem a není proto divu, 

že už pětileté děti se učí psát, počítat a dostávají písemné domácí úkoly (jednou týdně dvě 
strany). Děti, kterým je k začátku školního roku 1. září pět let, vstupují v ISH do tzv. 
Kindergarten, přípravné školní třídy, která je zařazena do Lower School (včetně sazby 
školného - zhruba třikrát vyššího než v předškolních třídách Early Years). Škola tak sladí 
povinnost dostát kubánským zákonům, podle kterých začíná školní docházka až v 6 letech. 
Přípravné třídy otvírají i některé základní školy v ČR, aby nabídly rodičům pro jejich 
šestileté děti vhodný program při odkladu školní docházky, přeplněnosti mateřských škol a 
obnovené povinnosti platit školkovné, pokud by dále navštěvovaly mateřskou školu. 

ISH je velmi dobře vybavena a zásobena dovozovým výukovým materiálem. Školné 
zahrnuje možnost výběru volnočasových aktivit. Tyto kroužky mají výbornou úroveň. 
Externí lektoři podporují v dětech tvořivost a individuální projev. Předškolní děti si mohou 
vybrat např. výtvarnou dílnu, keramiku, dramatickou výchovu, baletní přípravu, sport, 
kreativní tanec atd. Za příplatek jsou nabízeny individuální hodiny hry na kytaru, klavír, 
housle, flétnu, klarinet, atd. O všech událostech a aktivitách školy se rodiče pravidelně 
dozvídají v tištěném týdeníku Weekly. 

Ve škole chybí kuchyně, a proto je potřeba každý den dětem připravit pití, dopolední 

 

Školka na procházce 
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a odpolední svačinu i oběd v podepsaných krabičkách, popř. je možnost objednat v bufetu 
pizzu nebo těstoviny. Rodičům sice příprava stravy zabírá čas, ale mají pod kontrolou výběr, 
kvalitu i přehled o tom, kolik dítě snědlo. Možná než u přípravy stráví rodiče více času při 
shánění kvalitních potravin (ovoce a zelenina jsou k dostání na trzích celoročně čerstvé v bio 
kvalitě – ovšem v teplém počasí se velmi brzy kazí, je nutné na trh chodit často a dobře 
vybírat; v dodavatele masa je třeba mít důvěru a zapomenout na hovězí; v obchodech nelze 
spoléhat, že seženete, co chcete, ale kupovat to, na co zrovna narazíte atd.) 

České MŠMT by k prostorám ISH mohlo mít (podle své teorie o optimálních 
rozměrech tříd a vzdálenosti toalet) výhrady, nicméně možnosti zrekonstruované budovy 
bývalé ambasády potřebám školky celkem vyhovují. Nevelké třídy jsou pro kontaktní 
povahu „latinos“ jako stvořené. K mé úplné spokojenosti ovšem chybí, aby k budově namísto 
dvorku s umělým povrchem přiléhala zahrada s jinak všudypřítomnou bujnou vegetací, kde 
by děti měly větší možnost rozvíjet pohybové dovednosti, koordinaci, fyzickou kondici. 

 
Zdejší tropické klima je pro středoevropana celoročně fyzicky náročné, děti (i 

dospělí) bývají unavenější a nejraději hledají osvěžení u bazénu či v moři (kvůli skalnatému a 
špinavému havanskému pobřeží je ideální vyjet na pláž minimálně 30 km za město). Pro 
bezpečnou jízdu na kole jsou ve městě zhoršené podmínky. Výfuky krásných starých aut a 
autobusů bez katalyzátorů od pěších procházek spíš odrazují. 

Nejen 
tělesnou zdatnost a 
odolnost vůči zimě 
(imunitu), ale i řadu 
návyků nebude 
snadné udržet. Kvůli 
kulturním 
odlišnostem např. 
dopravního provozu 
nebo ekologického 
smýšlení se obávám, 
že dcera zapomene, 
že chodec má 
používat přechody 
pro chodce, že silnice 
není zároveň 
fotbalovým hřištěm 
(chodci jsou ze 
zvyku pány na silnici, přestože vozový park se na Kubě rychle rozrůstá a doprava houstne) 
anebo že se odpadky neodhazují na zem. Bohužel ani třídění odpadu neexistuje, igelitové 
obaly poletují větrem a narazíte na ně na ulicích, v parcích i v moři. 

Ve městě ovšem existují i přírodní oázy, kde je člověk i mezi smetím okouzlen zelení, 
vidí pást se koně, kozy a krávy. V každé čtvrti narazíte na dětská hřiště – často neudržovaná, 
ale bytelné prolézačky, houpačky a skluzavky úspěšně odolávají plynutí času. Například 
ZOO nedaleko ZÚ je pro naši dceru přitažlivé rozlehlým udržovaným a stinným dětským 
hřištěm víc než faunou, resp. několika zbylými podvyživenými exempláři. 

I když se stále adaptujeme a dcera občas prožívá smutek z jazykové bariéry, věřím, že 
zážitky z Kuby budou pro celou rodinu obohacující. 
 
 
 

Dětské prolézačky v ZOO
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Školka kubánských dětí 

Ráda jsem využila nabídky vedoucího ZÚ k uspořádání předvánoční prezentace 
českých tradic pro malé děti v jedné mateřské škole v centru staré Havany. Školku spravuje 
církev a přijímá až sto padesát dvou- až čtyřletých dětí ze sociálně slabých a neúplných 
rodin. Umožňuje tak rodičům – zvlášť matkám samoživitelkám – skloubit mateřský a 
pracovní život. Plní tedy kromě pedagogické také úlohu sociální. Cíleně spolupracuje 
s rodinami, vzdělává je a pokud naplňují stanovená pravidla, nabízí jejich dětem bezplatnou 
výchovně-vzdělávací péči. 

I během vánočních svátků zastupuje školka do jisté míry roli rodiny. Oslavy Vánoc 
byly od roku 1960 na Kubě zrušeny a v rodinách se zvyky nesměly téměř po dvě generace 
udržovat. Od roku 1998 je 25. prosinec obnoven jako sváteční den, ale stále spíše jen 
formálně. Mnoho rodin se snaží navázat na tradiční rodinnou večeři, zdobení stromku, 
obdarování dětí. Většině k prožití bezstarostných svátků bohužel brání nedostatek financí, 
lidé si nemohou koupit dostatek potravin, předražené dárky čínské výroby, ba ani samotný 
umělý vánoční stromek s ozdobami. Přesto každým rokem přibývá v obchodech i 
restauracích (importované) vánoční výzdoby a symboliky inspirované křesťanským odkazem 
i zasněženým Santa Clausem. 

V církevní školce se samozřejmě snaží šířit křesťanský duch Vánoc, děti znají příběh 
narození Ježíše, zpívají koledy a po prázdninách jsou obdarované Třemi králi. 

My jsme naši 
„besídku“ připravili 
v prvních dnech 
adventu. Do 
organizace programu a 
výtvarné dílny jsem 
zapojila celou rodinu, 
protože na téměř 
padesát dětí v každé 
třídě bych sama 
nestačila. Při takovém 
množství bohužel ani 
třem učitelkám 
nezbývá nic jiného než 
silnými hlasy udržovat 
autoritu a disciplínu. 
K dětem jsou přirozeně srdečné a snaží se je tvořivě zaujmout, ovšem podmínky nedovolí, 
aby je vedly k větší samostatnosti, natož aby měly prostor pro individuálnější přístup. 

Při povídání o českých vánočních tradicích byly zvlášť čtyřleté děti velmi pozorné, 
vnímavé a spontánně se zapojovaly, například do imaginace české zimy nebo navrhování 
možných pokrmů štědrovečerní večeře. Zdárně zdramatizovaly příběh koledy Pásli ovce 
Valaši a naučily se alespoň popěvek „hajdom, hajdom, tydlidom“. Na závěr prezentace 
zazvonil zvonek a děti byly obdarovány pastelkami, které hned využily při výtvarné dílně. 
Zručně malovaly sněhuláky, vybarvovaly nebo zdobily vánoční stromek. Před odchodem 
domů si stihly pochutnat na českých tradičních cukrovinkách. 

Uspořádáním besídky jsme chtěli rozvinout u předškolních dětí schopnost 
interkulturního vnímání. Prostřednictvím hravé edukační formy a aktivním zapojením do 
hudebních a výtvarných činností se snad dětem rozšířil obzor o existenci jiné – české – 
kultury. 
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Z RODINNÉHO ALBA: ODMÍTALI JSME ODLOUČENÍ ANEB DVA 
VELVYSLANCI V JEDNÉ RODINĚ 
V této rubrice zveřejňujeme nevšední příběhy rodin zaměstnanců MZV. Dnes jsme zavítali 
pro změnu do zahraničí a přinášíme vám vyprávění Danielle del Marmol, belgické 
velvyslankyně v důchodu a manželky François del Marmol, současného velvyslance 
Belgického království v Íránu.  

S mým mužem jsme se seznámili při 
práci v belgické bankovní a finanční radě a 
po čase jsme usoudili, že by bylo zajímavé 
zkusit změnu. François tedy složil 
diplomatickou zkoušku. (V Belgii diplomaté 
skládají zkoušky dvě - jednu velmi obecnou, 
následovanou dvouletou stáží, a pak další, 
podstatně náročnější.) A aby mi udělal 
radost (smích), nechal se vyslat do Ruska. 
Tam jsem byla v domácnosti a starala se o 
děti, které byly velmi malé. Po návratu do 
Bruselu složil druhou zkoušku a já tu první, 
protože mě během pobytu v Rusku práce 
diplomata zaujala a chtěla jsem se jí také 
věnovat. Pak jsem s ním odjela do Etiopie, 
ale na ambasádě pro mě nebylo vhodné 
místo, takže jsem znovu zůstala doma. Po 
roce mi zavolali z ministerstva, zda bych se 
nechtěla vrátit do práce s tím, že by v tom 
případě mého muže stáhli z Addis Abeby 
dříve. O nás se totiž od začátku vědělo, že 
nechceme být odloučeni a že kdyby na to 
došlo, budeme pravděpodobně místa 
odmítat. Po tom telefonátu jsme celou noc 
nespali a probírali to ze všech stran. Věděli 
jsme, že by to znamenalo zhruba rok být 

každý jinde a já jsem v žádném případě 
nechtěla odjet bez dětí, se kterými se 
François také nechtěl loučit. Nakonec zůstal 
na místě sám, já s kluky jsem se vrátila do 
Bruselu a ten zhruba rok jsme nakonec 
vydrželi. Já musela perně pracovat, 
připravovat se na zkoušku, starat se o děti a 
vše kolem. On tam zase byl sám, bez nás, 
opuštěný a smutný. Naštěstí v té době létaly 
mezi Bruselem a Addis Abebou přímé spoje, 
které jsme využívali při každé příležitosti. 
Kluci trávili prázdniny u otce, kde zůstávali 
s jeho matkou déle, než bych s nimi mohla 
zůstat já. Nebylo to jednoduché, ale zvládli 
jsme to. Pak se François skutečně vrátil. Já 
zvládla druhou zkoušku a stala se zástupkyní 
Belgie při EU. Můj muž byl tehdy poradcem 
ministra obrany. To všechno se sešlo 
náhodou a přirozený vývoj věcí nám 
umožnil být spolu po celé ty 4 roky. Být 
v takových funkcích a patřit k sobě někdy 
vyvolává i zábavné situace. Jednou jsem 
letěla na schůzku ministrů obrany zemí EU. 
Jelikož ten náš náhle nemohl, nastoupil do 
letadla místo něj jeho poradce, tedy François 
– a já jako odborník na problematiku EU 
během letu brífovala vlastního manžela. Pak 
si nás kolegové dobírali, že jsme měli 
rodinný výlet. 

Vláda byla s mojí prací zjevně 
spokojena a vyslala mě na místo obchodního 
rady do Říma. François byl ve stejnou dobu 
zástupcem belgického velvyslance u Svatého 
stolce. Bydleli jsme samozřejmě spolu. Bylo 
to krásných několik let. Půl roku jsem sice 
strávila v Bruselu kvůli belgickému 
předsednictví EU, jelikož jsem se na 
problematiku Unie specializovala, ale kluci 
už nebyli tak malí, zůstali s otcem a svými 
kamarády v Itálii, já létala na víkendy za 
nimi a šlo to. Odjezd odtamtud ve svých 12 a 
14 letech oba velmi těžko zvládali. Posléze 
jsme zjistili, že nám tajně odcházeli 
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z domova a courali po městě. Bydleli jsme 
v Římě ve středověkém paláci a oni tam měli 
propojené pokoje – jeden pokoj někdejší 
vévodkyně a druhý její šatnu. Také tam byly 
dveře ven a když my měli návštěvu či 
nějakou akci, oni potichu utíkali z domu. 
V těch časech by nás to asi bylo velmi 
znepokojilo a jistě bychom jim to byli 
zatrhli. Když jsme u dětí – naši kariéru a 
způsob života až na odjezd ze Říma snášeli 
celkem bez problémů. Chodili všude do 
francouzských škol, jelikož jejich jednotný 
výukový systém a existence všude ve světě 
pro nás byly to nejlepší a nejjednodušší. 
Nikdo z nich se nestal diplomatem a stejně 
jako moje dcera z prvního manželství mají 
každý své zájmy, svou práci a svůj vlastní 
život. 

Pracovala jsem pak v kabinetu 
ministra po evropské záležitosti a OSN, 
později v kabinetu belgického krále. Manžel 
byl šéfem kanceláře ministra obrany.  

Následující vyslání bylo na místo 
stálé zástupkyně Belgie u OSCE ve Vídni. 
V té době byl můj muž velvyslancem 
v Bratislavě a samozřejmě nesměl opustit 
zemi, aniž by to oznámil ústředí. Vzhledem 
k naší situaci by to znamenalo neustálou 
korespondenci, týkající se jeho cest za mnou. 
Nadřízený z ministerstva mu tedy řekl, že 
když se nic nepřihodí, nemusí o ničem vědět. 
A tak byl asi častěji on ve Vídni než já 
v Bratislavě, kam jsem ovšem jezdila, když 
měl někde být oficiálně s manželkou nebo 
když jsme my pořádali recepce, večeře apod. 
a já měla fungovat jako paní domu a 
manželka jeho excelence. Děti už byly 
celkem velké a zůstaly v Bruselu. Ukázalo 
se, že nebyly ještě tak zralé, jak jsme si 
mysleli – bydlely spolu a měly mezi sebou 
velké konflikty, které jsme na dálku těžko 
řešili. 

Následoval další návrat do Belgie, 
kde jsme strávili nějaký ten rok a já se časem 
stala létající velvyslankyní pro několik zemí 
střední Asie a jižního Kavkazu k velké 
nelibosti velvyslance v Moskvě, kterému se 
tím zužovalo pole působnosti. První rok to 
bylo velmi náročné, protože jsem měla na 
starosti Kazachstán, Kyrgyzstán, 

Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, 
Arménii a Gruzii. Neustále jsem byla na 
cestách a už jsem letadla naprosto 
nenáviděla. Nakonec mi zůstaly Arménie, 
Gruzie a Uzbekistán, který jsme jednou celý 
objeli spolu s François, všechny oblasti – 
byla to úžasná společná cesta. Poznala jsem 
v tom regionu mnoho lidí, získala mnoho 
přátel a dodneška se jeho problematice 
věnuji jako členka Správní rady a 
Výkonného výboru nadace Eurasia 
Partnership Foundation. V roce 2004 jsem 
odletěla velvyslancovat do Tel Avivu a můj 
manžel pracoval pro UNRWA v Jeruzalémě, 
takže se zabýval Palestinou. To byla 
zajímavá kombinace a my tenkrát doma 
hodně o všem diskutovali, probírali kdeco 
apod. Velmi často cestoval přes čáru, já 
s ním však všude nemohla. Pro něj to ale 
zpočátku nebylo úplně jednoduché, aby ho 
někdo nebral jako „náplavu“, „jen“ manžela 
velvyslankyně – to naštěstí brzy přešlo. 

Když se pak François stal vedoucím 
našeho úřadu v Istanbulu, já už byla 
v důchodu. Jsem však ve zmíněné nadaci a 
v Turecku jsem se hodně věnovala arménské 
kultuře, spolupráci, problematice. Odtamtud 
jsme přejeli sem, do Teheránu a jsme tu už 
druhým rokem. Nemohu odsud bohužel 
zaletět se svým pasem za přáteli do Izraele, 
ale to je zdejší realita. 

Jsme s François rádi, že se nám 
podařilo skoro po celou dobu být spolu. 
Máme sice své názory a sympatie, ale 
nejsme v belgické vnitřní politice nijak 
aktivní, takže za to nedlužíme jí. Rádi 
bychom věřili, že je to kvalitou naší práce a 
skutečností, že jsme se nikdy netajili 
rozhodností odmítat dlouhodobé odloučení. 
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Jsme však v belgické diplomacii velkou 
výjimkou. I velvyslankyň má teď Belgie 
mnohem méně, než před dvaceti lety, když 
jsem do ní vstupovala já. Ty současné jsou, 
myslím, svobodné, jedna snad má manžela 
novináře, který tedy není „jen“ manželem. 
Těžko říci, čím je to způsobené, ale vím 

jistě, že to v této profesi nikdy není zcela 
jednoduché. Nemluvě o tom, že i v ní platí, 
že žena je i přes svou kariéru manželkou, 
matkou i tou, která řídí chod domácnosti a 
stará se o ni. 

 

 
Paní Danielle del Marmol je milá, usměvavá paní, působí jemně a křehce. Její otec 

pocházel odněkud ze severního Kavkazu, ale podle jejích slov jí to nijak neovlivnilo. 
Navštívila jsem jí v den, kdy po úrazu nemohla chodit a François, který mi otevřel a pak 
spěchal do práce, mi jen pošeptal, že „Danielle má špatný den.“ Rozhovor však odložit 
nechtěla a během svého vyprávění ožila, rozzářila se, smála se a mnou připravené otázky 
vůbec nezazněly – nebylo třeba. Mluvily jsme spolu i mnohokrát předtím a to, co mi v ten den 
vyprávěla – a hlavně jak mi to vyprávěla –  dokonale odpovídá jejímu pozitivnímu přístupu 
k životu a klidu, jemnosti a vlídnosti, které z ní vyzařují. A vidíte-li je spolu s Françoisem, je 
hned jasné, že v jejich vztahu panuje láska a vzájemný respekt, bez nichž by asi neměli 
zkušenosti a život, které mají. 

Margarita Štěpánková, Teherán, leden 2014 
 

EUFASA NEWS, LEDEN 2014 
V EUFASA se stále něco děje, pracovní skupiny fungují a v mailovém spojení to jen bublá. 
Co je tedy nového? 

• Členské organizace se shodly na tom, že by interní web Asociace měl být zpřístupněn 
všem jejím členům. I nadále budou fungovat veřejné, zcela otevřené stránky, ale i 
databáze a diskuze zástupců, ke kterým se dostanou jen oni. Přesto je již možnost 
nahlédnout do míst, kam nás většina zatím nemohla, přečíst si více o tom, jak to 
funguje v jiných zemích EU, získat informace bez potřeby ptát se zmocněnce SRP 
apod. EUFASA je na www.eufasa.org, přístupové heslo obdrží členové SRP 
mailem. 

• Švýcarské ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s tamější asociací partnerů 
pracuje na zpřístupnění a tudíž nabídce volných pracovních míst na švýcarských 
zastupitelských úřadech ve světe. Mohli by se o ně ucházet i rodinní příslušníci 
vyslaných zaměstnanců jiných evropských ZÚ. Švýcarsko vyzývá i ostatní členské 
země EUFASA, aby se k němu připojily podobnými nabídkami. 

• Horečnatě se chystá letošní konference EUFASA, která proběhne ve dnech 30.3.-
1.4.2014 v Římě. 

• Za účelem interaktivní prezentace Švýcarsko vyzývá všechny rodinné příslušníky, 
kteří se nevzdali nebo dokonce využili pobytu v zahraničí k své vlastní práci nebo 
podnikání a jsou úspěšní nebo mají tzv. portable career, aby se s nimi spojili (SRP 
rádo zprostředkuje kontakt) a podělili se o své zkušenosti. Portable career je 
kariéra, kterou můžete vzít s sebou kamkoli, stěhuje se s vámi - nezávisle na tom, 
zda se stěhujete do jiného města nebo do jiné země, na pár měsíců nebo na celé 
roky. Dává vám více svobody vybrat si, kde budete žít a pracovat. Pomáhá vám 
udržet si profesionální úroveň a nemuset začínat znovu po každém přesunu. 
Umožňuje více pružnosti při organizaci vlastní práce podle životního stylu a o nic 
se neochudit. Je založena na myšlence, že můžete žít, kde chcete a přitom se 
věnovat tomu, co máte rádi. Máte co říci? Ozvěte se! 

Margarita Štěpánková 
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CO NABÍZÍ WEB EUFASA?  
Přihlásíte-li se na interní web EUFASA (údaje k tomu najdete v sekci pro členy Sdružení 
webu SRP, v aktualitách), otevře se vám svět těch, kteří se snaží zjednodušit život těch, kteří 
patří k rodinám zaměstnanců ministerstev zahraničí zemí členek EU. Není to práce 
obrácená dovnitř, pro blaho rodinných příslušníků v té které zemi, ale spolupráce všech, 
aby se úsilí jednotlivých asociací koordinovala, navzájem inspirovala a výsledky se tak 
v budoucnu násobily. Zkusme to spolu! Do prohlížeče zadejme www.eufasa.org. Po otevření 
této úvodní stránky a jejím prozkoumání najdeme vpravo dole zelená dvířka a odkaz Login 
na www.eufasa.org/associations/signin.asp - otevřeme, přihlásíme se a jdeme dál... 

 
News from Associations: Jsou tu základní informace o chystané konferenci EUFASA 
v Římě i novinky z jednotlivých asociací. 
News from the Chair: Pár důležitých věcí k chystané Konferenci. 
Discussion forum je neustále tepající jádro webu – jsou tam všechny zprávy, adresované 
členským asociacím – ať již pracovně zasvěcené nebo oznamující změny v některé zemi či 
jen sváteční pozdrav, také však výzvy ke spolupráci na různých projektech, různá hlasování 
apod.  – každý den tam naskočí něco nového. 
Eufasa Work and Employment: Vše o zaměstnání – jak jej získat, jak se na něj připravit – 
vědomostně i psychicky, jak postupovat v různých situacích, jak se udržet v „zaměstnatelném 
stavu,“ jaká je situace se zaměstnáváním rodinných příslušníků v zahraničí a jaké jsou jejich 
reálné šance, kontakty podle země vyslání a informace, jak zaměstnávání v každé z nich 
funguje, jak funguje dvojí kariéra v rodinách zaměstnanců MZ, problematika zaměstnávání 
foreign born spouses, užitečné internetové odkazy. 
Documents: Základní dokumenty EUFASA včetně těch o fungování intranetu samotného a 
seznam family officers na ministerstvech zahraničí apod. 
Address list: Základní kontakty na členské asociace. 
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Charts: Informace o způsobu fungování a činnosti členských asociací, o situaci rodinných 
příslušníků v jejich zemi, o problémech a dosažených úspěších, to vše s možností srovnání 
mezi nimi. 
Glossary: Slovník/vysvětlení pojmů a zkratek, na které můžete na EUFASA webu narazit 
Guidelines: Stanovy EUFASA. 
Questionnaires: Různé dotazníky spojené se zjišťováním situace v jednotlivých zemích, 
sloužící k následnému vypracování prezentací a hledání řešení společných problémů. 
Previous conferences: Podrobné zprávy o proběhlých konferencích EUFASA (včetně Prahy 
2009). 

 
Web EUFASA možná v dohledné době nabídne odkazy na periodika svých členů (i na 

náš Zpravodaj.) Každá národní organizace však má svá specifika, tudíž i komunikační. 
Finsko či Estonsko žádný newsletter nemají a odkazují na svoje weby. Švédsko komunikuje 
přes Facebook, skupinu na Googlu a e-mail apod. Odkaz na naše zpravodaje do EUFASA již 
dorazil. Iniciátoři předpokládají, že vzhledem k jednotící síle angličtiny a vzrůstajícímu počtu 
tzv. foreign born spouses (partnerů z jiné země) by mohla být většina www stránek a 
informací časem v angličtině. V našich podmínkách to zatím zní nepravděpodobně, nicméně 
pohled do „kuchyně“ ostatních nám jen může prospět. 

Celý web je v angličtině a ponoříte-li se do něj, je to skutečně zajímavé čtení. 
V informacích z některých zemí si já osobně připadám jako Alenka v říši divů a jsou mi 
inspirací k další činnosti. I přes různý stupeň vymožeností máme všichni společné starosti, 
jelikož jsou naše životy výjezdy všeho druhu a specifikou práce partnerů na ministerstvech 
zahraničí poznamenány velmi podobně. 

Margarita Štěpánková 
 

BHÚTÁN: ZEMĚ, KDE DOKÁŽÍ ZMĚŘIT ŠTĚSTÍ 
Roman Krasnický, ZÚ Dillí 

„Ty jsi ještě neviděl 
Paharganj?“, táže se mě 
udiveně kolega a já 
sebekriticky přiznávám, že po 
dvou letech v Dillí jsem tento 
kout starého města, ráj 
baťůžkářů plný levných 
hotelů i restaurací, dosud 
opomněl navštívit. A tak  
z Nového Dillí, rezidenční 
čtvrti plné vládních budov a 
velvyslanectví, vyrážím tam, 
kde vidím očekávané: 
přeplněné ulice plné 
troubících automobilů, 
motocyklů, cyklistů a rikšů, 
davy proudící sem a tam, prodavače halekající a dožadující se pozornosti, budovy rozličných 
tvarů a výšek - důsledek chaotické výstavby, všudypřítomný smog i odpadky, které – snad – 
nad ránem uklidí. Kolorit, který znám již z předchozího pobytu v Indii a na který si zvyknete 
a možná i svým způsobem zamilujete. 
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Když jsem navštívil nepálské Káthmandú či bangladéšskou Dháku, nemohly mě 
překvapit obdobné výjevy jako v Paharganji či kdekoliv jinde v Indii… 

A co Bhútán, zapomenutý kout vedle indického Sikkimu a Nepálu, dvě hodiny 
letadlem z Dillí? Země, o kterou se nezajímali Číňané, ale ani Britové, jejichž expedice v 19. 
století neshledala v několika údolích nic pozoruhodného. Země, kam první turisté dorazili až 
v 60. letech minulého století? Země, která až do zcela nedávné doby volila dobrovolnou 
izolaci a obezřetnou politiku ke svým sousedům? 

Jakmile opustíte Paro, jediné mezinárodní letiště v Bhútánu, ohromí vás okamžitě věc 
nevídaná nejen v Indii: v zemi je povolen jen jeden architektonický styl, vycházející 
z tradičních klášterních staveb. Budova může být postavená moderní technologií, nesmí však 
chybět příslušný tvar okna a střecha musí splňovat příslušné parametry. Svým způsobem to 
připomíná rakouský venkov v Alpách, kde na rozdíl od Francie není možné stavět žádné 
věžáky. Vzhledem k tomu, že půdorys staveb může být různý, celkový dojem vůbec 
nepůsobí monotónně. V hlavním městě Thimphu nesmí mít domy více než 5 pater (hrozba 
zemětřesení je všudypřítomná). Cesta do hlavního města se klikatí podél řeky, jejíž čistota je 
zřejmá na první pohled a na silnici je minimální provoz, občas vás mine auto, často toyoty 
z devadesátých let. Bhútán není vskutku bohatá země… Ale ke každému stavení ve svazích 
vedou stožáry elektrického napětí. Když předloni severní Indii postihl blackout, vypomohl 
Bhútán, který díky řadě vodních elektráren mívá elektřiny nadbytek. 

Hlavní město má jen sto tisíc obyvatel, všude vládne čistota a ulice nejsou zahlceny 
automobily. Řidiči dodržují dopravní předpisy a nenapadne je používat klakson. Dopravní 
zácpa v bhútánském pojetí znamená, že před křižovatkou stojí více než pět aut…Když jsme 
přijížděli do centra, nákladní automobil, který nás se zavazadly české delegace doprovázel, 
náhle zastavil, řidič vyskočil z kabiny a přiběhl k nám. Dál nemohu jet, platí zde zákaz 
vjezdu větších aut, říká odhodlaně. Po krátké diskusi se uvolí pokračovat, řidič taxíku, 
v němž sedím, však okamžitě zastavuje na první křižovatce, když uvidí policistu a vysvětluje 
mu, proč dojde k porušení předpisu. Policista argumenty přijímá a můžeme pokračovat do 
hotelu. Takový respekt k nařízením a snaha situaci řešit, ne předpis pokoutně obcházet, 
v žádné (nejen) sousední zemi nenajdete. 

Teprve po čase si všimnete, že v zemi nejsou žádné billboardy, shopping centra či 
multiplexy. Prostě se rozhodli, že je nepotřebují. A také je Bhútán jediná země na světě, kde 
je zákaz kouření, jehož porušení je trestným činem. V hotelu, kde jsme bydleli, však před 
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vchodem stál popelník, u něhož se večer shromažďovali někteří členové české delegace 
v čele s ministrem. Že by jen výjimečná tolerance k návyku VIP hostů? Samozřejmě černý 
trh s tabákem existuje, ale kdo kouří doma, postihu se nemusí obávat. Ovšem na druhou 
stranu mají Bhútánci kladný vztah k alkoholu, v zemi je několik pivovarů a např. značka 
Druk je pitelná. Připočteme-li k tomu bezproblémovou možnost připojení k internetu i příjem 
satelitní televize, život zde by se jevil celkem snesitelným.  Lidé jsou příjemní, na ulicích 
nevidíte žádné žebráky a obchodníci zdvořile čekají, až je oslovíte. Všude – nejen v hlavním 
městě – uklizeno. Moje představa, že materiální bohatství země a čistota jsou přímo úměrné, 
vzala v Bhútánu za své.  

Vyplývá snad 
ona poklidná atmosféra 
a vyrovnanost lidí 
z toho, že v zemi zavedli 
jako seriózní kategorii 
GNH (Gross National 
Happiness) a postavili ji 
vedle hrubého domácího 
produktu jako 
srovnatelnou kategorii? 
GNH není žádná 
propagandistická 
floskule, ale ukazatel 
skládající se z řady 
pečlivě shromážděných 
údajů týkající se udržitelného rozvoje, ochrany kulturních tradic, ochrany přírody, dobrého 
vládnutí nebo duševní pohody obyvatel. Proto se například zkoumá vzdálenost k nemocnici, 
dostupnost elektrické energie, počet škol v daném regionu apod. Bhútánská budhistická 
společnost skutečně není primárně konzumní a zdá se mi, že to není životní styl násilně 
vnucený rozmařilým monarchou. Řada lidí nosí placky s portrétem mladého královského 
páru (panovník má vizáž mladého Elvise Presleyho) a vypadá to, že ho lidé mají opravdu 
rádi. Jeden večer v hotelovém vestibulu došlo k malému vzruchu: u vchodu se objevili dva 
strážci v honosné uniformě s mečíky na boku. Vzápětí nato vstoupil do hotelu usměvavý 
mladý muž oblečený stejně jako kdokoliv jiný v tradičním oděvu gho a setrval v krátkém 
přátelském rozhovoru s recepčním. „Král přišel na večeři, občas se tady objeví“, dostalo se 
mi vysvětlení. Muži v Bhútánu nenosí obleky a saka s kravatou, také džíny u mladých nejsou 
prakticky viditelné. Všichni jsou vidět v gho, takže mezi oblečením krále a taxikáře není 
viditelného rozdílu. Přitom neexistuje žádné nařízení zakazující západní oblečení, je to spíše 
projev silné tradicionality, snahy si udržet svébytnost. Ale také jistého pragmatismu: pokud 
se ve firmě či ve státní správě ucházíte o místo, je lépe přijít v gho, respektive kira (oblečení 
pro ženy), nikoli v džínách či minisukni. 

„Kdyby byla u nás demokracie, zavládl by chaos a lidé by přestali dodržovat předpisy, 
například ty dopravní“, řekl mi jeden Bhútánec. Faktem zůstává, že země má jen krátkou 
demokratickou zkušenost, první volby se konaly teprve v roce 2007, v roce 2008 byla přijata 
první ústava a země se z absolutní monarchie změnila v konstituční, král však zůstává 
dominující politickou figurou.   

I když se Bhútán v poslední době otevírá světu, m. jiné tím, že začíná navazovat 
diplomatické styky s novými zeměmi, není jednoduché toto království navštívit. Ačkoliv 
převládá názor, že malý počet turistů je dán ročními kvótami vyhlášenými vládou, skutečnost 
je prozaičtější: do Bhútánu můžete vstoupit buď po zemi jen jedním hraničním přechodem, 
nebo přistát na jediném mezinárodním letišti ukrytém v údolí mezi horami. Je to prý pokaždé 
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malé dobrodružství a existuje jen pár pilotů, kteří manévrování v těsné blízkosti kopců 
dokáží zvládnout. Kapacita letiště, které velikostí odbavovacích prostor připomíná Kbely, 
není velká. Připočteme-li k tomu jen pár hotelů v celé zemi, je zřejmé, že v nejbližších letech 
žádný příliv turistů nelze očekávat. A denní poplatek 250 dolarů (ten, kdo necestuje ve 
skupině, zaplatí 280 USD), byť zahrnuje ubytování, dopravu a průvodce, odrazuje od 
návštěvy méně movité cestovatele. Není proto divu, že většinu návštěvníků tvoří američtí 
důchodci, či bohatší Evropané a věkový průměr turistů se pohybuje kolem čtyřiceti let. 

Žít dlouhodobě v Indii může být pro řadu lidí poněkud stresujícím zážitkem. Jako 
jistou formu relaxace proto často volí cestu na vzdálené thajské pláže, kde se jim v hotelích 
dostává kýženého komfortu. „Domácí“ alternativou bývá i cesta na sever za čistým 
vzduchem a majestátnými horskými masívy Kašmíru a Ladakhu. Málokoho napadne zamířit 
do drahého Bhútánu, země, která se – zatím – úspěšně brání globalizaci v tom špatném slova 
smyslu a nemá valného pochopení pro luxusní obrovité hotelové komplexy, nákupní centra, 
kasina a jiné projevy masové turistiky. Zemi, kde si návštěvník nepřipadá jako chodící 
peněženka a kde se za úsměvy domorodců neskrývá snaha vám vnutit zboží nebo služby, o 
které nestojíte. 

 

NOVINKY V PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V PRAXI  
PhDr. Jitka Kendíková, ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, 
Praha 1 

V nedávné době jsme se dočkali 
některých změn v oblasti plnění povinné 
školní docházky v zahraničí. Na základě 
mnoholeté zkušenosti s těmito žáky, často 
z řad rodin zaměstnanců MZV ČR, bych 
v následujícím textu připomněla některé 
z nich a zároveň upozornila na některá 
problematická místa. 

Základní pravidla plnění povinné 
školní docházky u českých občanů žijících 
v zahraničí jsou stanovena v zákoně č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a dalším 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění 
a ve vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, v platném znění. 
Oba uvedené předpisy byly v posledních 
letech (2012) významně novelizovány. 
Jednalo se o významné změny, které se 
zásadně dotkly i pravidel plnění povinné 
školní docházky v zahraničí. 

Za klíčovou novinku ve srovnání s 
dosavadní praxí můžeme označit fakt, že 
zkoušky z vybraných předmětů (český jazyk, 
vlastivěda, dějepis, zeměpis v daných 
ročnících) již nejsou pro české občany, 
plnící povinnou školní docházku v zahraničí 
povinné. Zákonní zástupci tak mohou zvolit, 
zda jejich potomek bude při plnění povinné 
školní docházky v zahraničí skládat zkoušky, 
či nikoli. Novelizovaný školský zákon v § 
38, odst. 5 uvádí: „Žák, který plní 
povinnou školní docházku ve škole 
uvedené v odstavci 1 písm a) nebo 
způsobem uvedeným v odstavci 2, může 
na žádost zákonného zástupce konat 
zkoušky z vybraných předmětů ve škole 
uvedené v odstavci 3 nebo ve škole při 
diplomatické misi České republiky…“ 
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Stále však platí, že žáci, kteří plní 
povinnou školní docházku v zahraničí musí 
být zapsáni v české (kmenové) škole. Vůči 
ní mají zákonní zástupci těchto dětí některé 
povinnosti, na něž v praxi bohužel 
mnohokrát zapomínají. Proto si je nyní 
připomeňme. 

• I novelizovaný školský zákon ukládá 
zákonným zástupcům těchto žáků 
také povinnost oznámit řediteli 
kmenové školy předpokládanou 
dobu plnění povinné školní 
docházky v zahraničí, případně 
také adresu pobytu dítěte a adresu 
školy, kterou v zahraničí 
navštěvuje. Nejpozději do dvou 
týdnů po příjezdu do zahraničí by 
mělo být dítě přihlášeno do tamní 
školy. 

• V případě, že se zákonný zástupce 
žáka rozhodne, že jeho dítě nebude 
konat zkoušky, je třeba doložit 
řediteli kmenové školy v České 
republice vysvědčení ze zahraniční 
školy, a to za období nejvýše dvou 
školních roků. Učiní tak 
v termínech stanovených ředitelem 
kmenové školy. Vysvědčení musí 
být přeložené, v případě 
pochybností může být požadován 
úředně ověřený překlad. Kmenová 
škola žákovi vysvědčení nevydává 
(viz § 18 odst. 2 vyhlášky č. 
48/2005 Sb., o základním 
vzdělávání a některých 
náležitostech plnění povinné 
školní docházky, ve znění 
pozdějších předpisů). Bohužel 
musím konstatovat, že mnozí 
zákonní zástupci toto opomíjejí a 
nereagují ani na výzvy „kmenové“ 
školy. 

• Na základě nových změn ve 
vyhlášce č. 48/2005 bude v brzké 
době možné, aby školy, které 
v zahraničí vzdělávají české žáky 
českému jazyku a vlastivědě, tedy 
například některé pobočky České 
školy bez hranic, které uzavřou 
smlouvu s MŠMT ČR, vydávat 

svým žákům vysvědčení, na jehož 
základě pak ředitel kmenové školy 
v Čechách vydá vysvědčení. 

Pravidla konání zkoušek, pokud o ně 
zákonní zástupci požádají, se nezměnila. 
Stále se tedy jedná o zkoušky před 
tříčlennou komisí jmenovanou ředitelem 
kmenové školy. Skládají se vždy z českého 
jazyka a od 4. ročníku základní školy také z  
učiva vlastivědné povahy vztahujícího se 
k České republice a od 6. třídy pak 
dějepisného a zeměpisného učiva týkajícího 
se ČR. Zkoušky je možno skládat za období 
jednoho školního pololetí až dvou školních 
let. Pozor – je-li zvolen dvouletý interval, 
skládají se zkoušky z učiva celých dvou 
školních let (tedy za dva školní ročníky). 
Termín zkoušky dohodnou rodiče žáka se 
školou. Zpravidla to bývá v červnu či srpnu 
daného školního roku. Jejich konkrétní 
obsah a rozsah stanovuje ředitel školy a 
zákonní zástupci žáka jsou s ním dopředu 
seznámeni. Ze zkušeností doporučuji toto 
dohodnout před odjezdem do zahraničí či 
bezprostředně po zkouškách za předchozí 
ročník. Zároveň je možné zapůjčit se v 
kmenové škole příslušné učebnice. 

O zkoušce se vyhotovuje protokol, 
který je součástí dokumentace školy. Na 
jeho základě je pak žákovi vydáno 
vysvědčení. Na něm je hodnocení pouze 
z předmětů, z nichž byla konána zkouška. 
Na zadní straně je pak uvedeno, že žák plní 
povinnou školní docházku dle § 38 
školského zákona. 

V praxi se mě rodiče žáků plnících 
povinnou školní docházku v zahraničí často 
ptají, jaký je můj názor na zkoušky. Zda je 
skládat či ne? Odpověď na tuto otázku 
pochopitelně není jednoduchá. Vždy je třeba 
vzít v úvahu individuální možnosti každého 
dítěte, jeho studijní možnosti, nadání, chuť 
do učení, dobu pobytu v cizině apod. Obecně 
bych doporučila skládat zkoušky těm dětem, 
u nichž je předpoklad, že se do české školy 
v průběhu své vzdělávací cesty vrátí. Získají 
tak povědomí, co se v daných ročnících učí a 
neztratí kontinuitu se vzdělávacím 
systémem. Zároveň může být posílen jejich 
zájem o český jazyk, historii i geografii.
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OKÉNKO DO EVROPY 
Itálie 

V této pravidelné rubrice přinášíme informace o našich partnerských asociacích sdružených 
v  EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners and Families Association). 
Dnes bychom Vám rádi přiblížili italskou asociaci ACDMAE.  

ACDMAE - Associazione Consorti Dipendenti Ministero Affari Esteri / Italian Spouses 
Association of the Ministry of Foreign Affairs 

Organizátorem letošní konference EUFASA je asociace ACDMAE, která působí na 
italském MZV již od roku 1978. Mezi její hlavní cíle patří udržování vztahů, poskytování 
podpory rodinám a komunikace o  
problémech rodin s italským 
MZV – tj. jako my – informace, 
vztahy, vytvoření podpůrné sítě. 

ACDMAE má 400 členů – 
manželů, manželek, partnerů a 
partnerek současných i bývalých 
 zaměstnanců MZV (včetně vdov, 
vdovců a rozvedených). Členství 
v asociaci je dobrovolné, roční 
členský příspěvek činí 50 EUR. 

Kromě stálé "sekretářky", 
která úřaduje 2 hodiny denně, 
většinu práce pro asociaci 
vykonávají členové na 
dobrovolnické bázi. Důležitou 
roli v udržování komunikace v rámci asociace, informování nových členů a aktualizaci zpráv 
z misí hrají manželky velvyslanců v zahraničí i doma. Italské MZV asociaci poskytuje plně 
vybavenou kancelář a platí výdaje na účast dvou delegátek asociace na pravidelné konferenci 
EUFASA. 

 
ACDMAE plní následující úlohy:  

• udržování databáze informací o Římě, které jsou důležité po návratu domů (Welcome 
Home Package, info o školách, univerzitách, o zdravotní infrastruktuře v Římě) 

• udržování databáze informací ze zahraničí (zprávy z misí, info o rezidencích 
velvyslanců v zahraničí, vztahy s jinými organizacemi) 

• organizování střetnutí manželek italských diplomatů s 
manželkami diplomatů zahraničních misí v Římě 

• organizování kulturních aktivit, setkávání dětí italských i 
zahraničních diplomatů, Gruppo Incontro (newcomers, pre-
posting), organizace konzultací s právníkem, psychologem, 
atd. 

• organizace předvýjezdových školení pro manželky a manžele 
diplomatů, kteří vyjíždějí do zahraničí nebo se vracejí domů 

• snaha o řešení problémů (zjednodušení situace) souvisejících s 
národními penzijními zákony 

  
Za své největší úspěchy ACDMAE považuje: 

• od roku  1981 díky ACDMAE platí zákon „Signorello“, který 

Předsedkyně 
ACDMAE, 
Francesca 

Vattani 
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umožňuje zaměstnancům veřejného sektoru, kteří následují  svého 
manžela/manželku vyslaného do zahraničí, vybrat si po dobu vyslání neplacené 
volno 

• od roku 1997 ADMAE dosáhla možnosti dobrovolného přispívání na penzijní 
pojištění během tohoto neplaceného volna, díky kterému se partnerovi léta strávená 
v zahraničí započítávají do povinné doby pojištění 

• ACDMAE má také uzavřené smlouvy s pojišťovacími společnostmi v oblasti 
zdravotnictví a dobrovolného penzijního připojištění. 

Martina Pometlová, Věra Labuťová 
 

29. KONFERENCE EUFASA V BERNU 
Konference EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners and Families 
Association) se v  roce 2013 konala v Bernu 13. a 14. května a byla již dvacátá devátá 
v pořadí. Zahájení se ujala paní Friedrun Sabine Burkhalter, honorární prezidentka 
švýcarské ACET/VEEDA. 

Pondělí 13. května 2013 
1) PWG Employment (Stálá pracovní skupina o zaměstnání) - Francie 

Prezentace zahrnovala především zhodnocení práce za celý uplynulý rok. Zdůrazněna 
zde byla kooperace PWG Employment se správci webu jednotlivých zemí pro lepší přehled a 
aktualizaci dat. Francie podepsala smlouvu upravující postavení žen diplomatů. 
2) Webová stránka EUFASA - Itálie 

Zhodnocení a prezentace změn, které se uskutečnily na webových stránkách 
EUFASA. Byly přidány nové složky a bylo změněno barevné rozlišení pro lepší orientaci. 
Stránky by měly být nyní snadněji ovladatelné a logičtěji uskupené. Bylo jednohlasně 
odhlasováno, že Francesca Vattani, zůstane nadále správcem webových stránek. 
3) Start Kit for Employment search – Portugalsko 

Navázání na prezentaci Francie skrze Veroniku Scherk-Arsénio. Předávání informací 
ohledně práce mezi veřejným a privátním sektorem a i výměna kontaktů a dokumentů. Jde o 
to, aby člověk věděl, na jakou osobu v dané společnosti se může přímo obrátit. Jedná se o 
kontaktní místo na webových stránkách EUFASA, ve kterém by se člověk dozvěděl o 
volných pracovních místech-i o těch, která nejsou veřejně vypsána. Diskuse ohledně toho, 
které dokumenty 
vlastně mohou být 
zpřístupněny, aby 
nebyla ohrožena 
nejrůznější práva a 
také, zda mají mít 
k těmto dokumentům 
přístup všichni členové 
organizace či pouze 
delegáti. 
4)Penzijní Fondy – 
Nizozemsko 

Tato prezentace 
zhodnotila situaci 
penzijních fondů pro 
rok 2013 a 
prezentovala možné 
modely kompenzací. 
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5) EUFASA do budoucna – Polsko 
Byly položeny otázky dalšího rozšiřování EUFASY do budoucna. Jaká témata by se 

měla probírat a řešit. Hlavní cíl je ukázat, že práce EUFASY má smysl a motivovat další 
země, aby se do ní zařadily, tedy hledat nové členy. 
6) Workshop „Self marketing“ – Řecko 

Chris Kotsionis se zaměřila na úspěšné zvládnutí pracovního přijímacího pohovoru. 
Tento workshop byl velmi praktický a teorie byla podložena cvičeními. Každá delegátka 
dostala desky s podklady, které jsou vodítkem pro zvládnutí přijímacího pohovoru. Tématem 
také byl tzv. Networking, což je ve zkratce způsob navazování a uchovávání kontaktů. 
7) Workshop „Dual Career“ – Švýcarsko 

Tento Workshop připravila Melissa Woods. Hlavní cíl projektu je pomoci 
ženám/partnerům, kteří jsou vysláni s manželem/partnerem, v jejich pracovním životě. 
Například skrze nabídnutí různých kurzů, které jsou jim přímo určeny. Ve Velké Británii jich 
mají v nabídce velmi mnoho, jako například kurzy sebeobrany či kurz ohledně výjezdu do 
zahraničí. 

 
Úterý 14. května 2013 
1) PWG (permanent working group) EUFASA Welcome Team - Německo 

Prezentace se ujala Ulrike Seibel . Práce této skupiny probíhá již tři roky a je 
zaměřena na zefektivnění a větší propojení systému komunikace pracovních týmů EUFASA. 
Nyní systém komunikace funguje tak, že delegáti mají informovat národní sdružení, která 
poté tvoří lokální skupiny a poté beneficiaries abroad (individuals and missions). V tomto 
novém systému webmaster může vynechat národní skupinu a dostane se tak přímo do 
lokálních skupin. 

Project report: Zpráva z lokálních skupin, která může být vodítkem pro jiné týmy. 
Systém by měl fungovat tak, že zainteresovaná skupina zašle mail např. do německé 
asociace, která poskytne veškeré dostupné zprávy o projektech. (project reports) 

Post report: Data a informace o městech. Otázka, zda má být Post report chráněn 
heslem. V této otázce nepanovala shoda ani v týmu Německa. Při hlasování bylo rozhodnuto 
pro ochranu heslem. 
2) Diskuse a hlasování o tématech pro rok 2014 

Pracovní skupina Employment se od roku 2013 jmenuje EWE-EUFASA Work and 
Employment. 
Think Thank 
a) CDS – Contemporary Diplomatic Spouses – aktuální problémy žen diplomatů. Navázání 
na konferenci z Vídně. 
b) Children with special educational needs. Navázání na konferenci z Berlína. 
Rozdělení témat pro rok 2013/2014 
EWE - Francie, Itálie, Finsko, Irsko, Švýcarsko, EU a Španělsko 
Think Thank - Itálie Island, Irsko a EU 
CDS - Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Irsko, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko 

 
Na tuto konferenci jsem byla vyslána jako „juniorní záskok“ a díky tomu jsem měla 

možnost nejen nahlédnout, ale být i součástí opravdové konference. Nejvíce mne zaujal 
workshop, který byl pořádán Chris Kotsionis z řecké asociace ESEDY na téma jak se co 
nejlépe připravit na pracovní pohovor. 

Mrzelo mne, že kvůli mnoha tématům, která se musela odprezentovat, zbývalo velice 
málo času na diskuse, které tím pádem probíhaly o pauzách na kávu či na oběd. Mohla jsem 
být tedy přítomna pouze zlomku názorů a reakcím na prezentace. Zaznamenala jsem 
obrovský ohlas na možnost juniorních členů především ze strany delegátek z Velké Británie, 
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Španělska, Belgie a Řecka. Zjistila jsem také, že české Sdružení rodinných příslušníků MZV 
má jako jediné ze všech členských zemí EUFASY možnost juniorního členství. 

Tato konference pro mne byla obrovskou životní zkušeností a mám radost, že jsem 
dostala možnost účastnit se jí. Děkuji☺ 

Veronika Vacková 

 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE 
V příštím čísle Zpravodaje se budeme věnovat tématu „Práce doprovázejících 

partnerů v zahraničí a po návratu do ČR“.  
Chtěli bychom Vás proto požádat o zprostředkování osobních zkušeností a poskytnutí 

tipů a rad v následujících oblastech: 
• Máte práci, kterou můžete vykonávat v ČR i zahraničí? 
• Našli jste si v zahraničí novou práci nebo podnikání? 
• Bylo náročné zvládnou s tím související administrativu? 
• Co dělat během vyslání pro to, aby moje CV bylo po návratu do ČR zajímavé pro 

potenciální zaměstnavatele? 
• Je během vyslání zvládnutelná kariéra a péče o děti? 

Informace uveřejníme v sumární formě a zanonymizované.  
Za spolupráci předem děkujeme.  

 
Můžeme se těšit také na další článek od PhDr. Jitky Kendíkové, ředitelky ZŠ a 

gymnázia J. Gutha-Jarkovského, na některé z následujících témat: 
• přijímací řízení a přestup na střední školu 
• problémy s adaptací na českou školu při návratu 
• nostrifikační zkoušky 

Více příště. 

Delegátka za ČR, Veronika Vacková (uprostřed)
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