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Vážení čtenáři, 
 dostává se Vám do rukou první číslo 
Zpravodaje Sdružení rodinných příslušníků 
zaměstnanců MZV (SRP). Toto sdružení 
vzniklo v roce 2004, oficiálně zaregistrováno 
bylo v roce 2006. Jeho členy mohou být 
manželé, manželky, partneři a partnerky 
zaměstnanců MZV ČR, ale i zaměstnanci 
MZV v rámci tzv. rodinného členství. 
 
Rozhodnutí pracovat v zahraničí  není jen 
profesním, ale především životním 
rozhodnutím. „Nomádský“ život, který poté 
vedeme, má spoustu přínosů, ale klade na 
každého a především na nás rodinné 
příslušníky velké nároky. Vyrovnání se se 

ztrátou zaměstnání, nutnost platit si sám 
zdravotní a sociální pojištění, vytržení dětí 
z domácího prostředí a jejich rozdílové 
zkoušky na českých školách (noční můra 
mnoha rodičů) – to a další větší či menší 
problémy přináší náš život v zahraničí.  
SRP chce přispět ke zlepšení stávajících 
podmínek rodinných příslušníků 
zaměstnanců MZV a především těch, kteří 
vyjíždějí nebo se vracejí ze zahraničí. 
Chceme, a snad se nám to již daří, 
podněcovat diskusi o specifických 
problémech života v zahraniční službě, 
hledat systémová řešení problémů a 
prosazovat je ve spolupráci s MZV a dalšími 
institucemi.  
 
Zpravodaj bude vycházet několikrát ročně a 
bude Vám přinášet aktuality z dění našeho 
sdružení. Doufáme, že pravidelnými čtenáři 
se nestanou jen naši členové, ale i další 
rodinní příslušníci zaměstnanců MZV a 
koneckonců i zaměstnanci samotní. Vždyť 
dobré rodinné zázemí zaměstnanců je i pro 
českou diplomacii a tedy zahraniční politiku 
důležité. 
 
Přeji Vám příjemné a doufám, že i užitečné 
počtení. 
 
Karolína Sieglová 
předsedkyně SRP 
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KDYBY NÁS BYLO VÍCE, TAK BY MZV TAKÉ VÍCE NASLOUCHALO 
Rozhovor s Hanou Havlíkovou, jednou ze zakládajících členek SRP

Patříte k zakladatelům SRPu. Kdo s tímto 
nápadem přišel? Kolik vás bylo na začátku? 
 SRP se 
původně  jme-
noval KRP, 
tedy Klub ro-
dinných pří-
slušníků, čti 
(rodinný) krb. 
Taková hříčka, 
abych odlehčila 
oficialitě mini-
sterských 
zkratek. O exis-
tenci EUFASA 
(European 
Union Foreign 
Affairs Spouses 
Association) 
jsem se dozvě-
děla v r. 2003 v Bruselu. Tehdy EUFASA 
organizovala v několika zemích schůzky 
s manžely/kami diplomatů z budoucích 
členských zemí EU. Účelem těchto schůzek 
bylo informovat nové členské země o tom, 
co je EUFASA  a čím se již více než 20let 
zabývá. Zdálo se mi, že přesně takovou 
asociaci potřebujeme, a začala jsem psát 
dopisy, které jsem s manželovou pomocí 
rozesílala všem zaměstnancům MZV po 
Lotusech.  
Ptala jsem se na názor ostatních 
manželů/lek, na to, s jakými problémy se 
setkávají, a zda by byli/y ochotni/y se na 
činnosti asociace podílet. Ohlas byl dost 
velký, děkuji všem, kteří mi od začátku  
upřímně napsali, co je trápí. Díky těmto 
prvním dopisům jsem získala představu o 
tom, jaké jsou hlavní starosti manželů/lek 
českých vyslaných pracovníků a utvrdila se 
v přesvědčení, že sdružení rodinných 
příslušníků nám bude prospěšné. 
Nesmím zapomenout poděkovat při této 
příležitosti paní Karin Pierre, české 
manželce belgického diplomata, která mě 
v začátcích velice podporovala a pomáhala 
mi. Díky její houževnatosti a vytrvalosti 

jsem pochopila, že „co si neuděláme sami, 
nikdo za nás nezařídí“. 
Na začátku nás bylo málo. Myslím však, že 
většina manželů/lek si uvědomovala nutnost 
takové asociace, ne všichni se však mohli na 
jejím chodu aktivně podílet. Důležité je, že 
se sdružení  podařilo doslova vydupat ze 
země, že jsme se mohli oficiálně registrovat 
jako občanské sdružení, založili účet v bance 
a začali fungovat. 
 
Kde jste se inspirovali? 
 Jednoznačně těmi zeměmi EU, které 
jsou v péči o rodinné příslušníky nejdále, 
Velkou Británií, Nizozemskem a severskými 
zeměmi. Z našich sousedů by bylo zajímavé 
inspirovat se tím, čeho se podařilo dosáhnout 
v Rakousku, kde se pustili i do lobbyingu 
v poslanecké sněmovně. Z nových členů EU 
je nejdál Estonsko, které má i zákon o 
zahraniční službě, kde jsou partneři 
vyslaných pracovníků uváděni jako 
samostatná kategorie se všemi právy a 
povinnostmi. 
 
Co jste si určili jako první úkol? 
 Samozřejmě prvním úkolem bylo 
informovat MZV o našich snahách a požádat 
je o spolupráci. Nepsaným pravidlem SRP a 
obdobných asociací je nebýt v konfron-
tačním vztahu s MZV. To samozřejmě 
nevylučuje prosazování odlišné linie, ale 
konflikt s vedením ministerstva problémy 
rodinných příslušníků nikdy nevyřeší. Je 
třeba říci, že až dosud se tento vztah daří 
udržovat, na místech důležitých  pro 
rodinnou politiku byli a jsou pracovníci, 
kteří nám velice vycházejí vstříc. Díky jim 
máme i referentku pro rodinnou politiku, 
která je na MZV zaměstnána na částečný 
úvazek a přitom je i předsedkyní SRP. 
 
Jak hodnotíte dosavadní činnost klubu? 
 V poslední době se s radostí dívám, 
jak se daří uskutečňovat to, oč jsem se 
snažila v našich začátcích. Přičítám to 
zejména příchodu mladých členek, Martiny 
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Lazarové a Karolíny Sieglové, které se 
s velkým nasazením a přitom s vtipem a 
potěšením pustily do práce. Získávají nové 
členy, což vždy byla a je pro SRP největší 
potíž, pravidelně pořádají schůze v jedné 
pražské kavárně a pod jejich rukama SRP 
vzkvétá. 
 
Co se dosud podařilo uskutečnit? 
 Největším úkolem, který teď před 
námi stojí, je předsednictví EUFASA, jehož 
jsme se ujali 1. července 2008 a z něhož 
vyplývá i povinnost uspořádat v Praze 
konferenci EUFASA. Ta se bude konat 
v dubnu 2009. Ptáte se ale, co se podařilo. 
Víte, pro mě je největším úspěchem, že 
sdružení vůbec existuje. Manželé a 
manželky vyslaných pracovníků mají také 
své pevné místo na ZÚ, i oni mají poslání 
reprezentovat naši zem v zahraničí. Často se 
proto, aby mohli svého partnera následovat, 
zřekli své práce a svého osobního života a 
mnohdy se potýkají s problémy, které se 
dříve třeba styděli přiznat. Tyto všechny 
skutečnosti se nyní staly oficiálním 
předmětem jednání a úvah pracovníků MZV. 
 Z konkrétních, hmatatelných změn, 
ke kterým došlo v posledních letech, je třeba 
jmenovat například  to, že k neosvojeným 
dětem žijícím v rodině, která vyjíždí do 
zahraničí, zaujímá MZV stejný postoj jako 
k vlastním, tj. hradí jim školné a cesty domů. 
 Po několika letech se ve spolupráci 
s ministerstvem práce a sociálních věcí 
podařilo dosáhnout toho, že ti z nás, kteří si 
chtějí platit sociální zabezpečení jako 
samoplátci po dobu pobytu v zahraničí, tak 
smějí činit déle než 10 let, jak tomu bylo 
donedávna. 
 Z dalších úspěchů bych uvedla 
nedávné schůzky vstřícných ředitelů 
gymnázií, která navštěvují naše děti, a 
schůzku ředitelky gymnázia v Truhlářské 
ulici v Praze s rodiči. Schůzky, které 
organizoval SRP společně s PERS, sice 
nepřinesly žádné převratné změny, ale 
poskytly rodičům a pedagogům řadu 
užitečných informací.  
 Nejnovějším úspěchem SRP je 
vydání prvního čísla tištěného zpravodaje. 

Přeji hodně úspěchů všem, kteří se na jeho 
přípravě podílejí, a ostatním příjemné a 
zajímavé čtení. 
 
Kde vidíte hlavní problémy, které by bylo 
záhodno řešit? 
 Tyto problémy jsou zejména 
v oblasti sociálního zabezpečení, 
zaměstnávání rodinných příslušníků 
v zahraničí, zdravotního pojištění v zahraničí 
a v oblasti rozdílových zkoušek našich dětí 
na českých školách, které pro jejich 
nelehkou situaci nemají občas pochopení.   
 
Je dostatečný zájem o členství mezi 
rodinnými příslušníky pracovníků MZV? 
 Bohužel ne. Máme velmi malou 
členskou základnu, veškerou činnost 
vykonává doslova pár nadšenců. Je to i 
nepříjemná pozice pro vyjednávání, protože 
bychom mohli být dotázáni, koho vlastně 
naše sdružení zastupuje. Jakmile něčeho 
pozitivního dosáhneme, budou z toho 
samozřejmě profitovat všichni rodinní 
příslušníci, ale pokud bychom mohli 
operovat mnoha desítkami či snad stovkami 
členů, bylo by nám na MZV více 
nasloucháno.  
 Po celou dobu naší činnosti nás 
ostatně překvapuje, jak málo rodinných 
příslušníků je o existenci sdružení 
informováno, přestože jsme několikrát 
oslovili všechny zaměstnance v ústředí i na 
ZÚ s prosbou, aby naši korespondenci 
předali svým manželům/kám. Je možné, že 
tak neučinili z liknavosti, ale možná i z málo 
pochopitelné ustrašenosti.  
 
Nyní jste v Mexiku. Liší se tam postavení 
partnera diplomata ve srovnání s jeho 
pobytem například v Evropě? 
 Mám-li srovnat, co jsem zažila 
v Bruselu a ještě předtím v Londýně, musím 
konstatovat, že diplomatický život zde je 
mnohem méně formální než v Evropě. Mně 
osobně je to příjemné.  
 Rozhlédnu-li se po diplomatech 
akreditovaných ať zde či jak si je pamatuji 
v Evropě, musím konstatovat, že naše 



starosti a problémy spojené s životem a prací 
v zahraničí jsou naprosto totožné, liší se jen 
míra, do jaké nám je pomáhá vyřešit to které 
MZV. My na tom nejsme zdaleka nejhůř, ale 
bohužel také nejsme mezi těmi, kteří jsou na 

tom výborně. Proto právě máme SRP, aby 
našemu ministerstvu pomáhal naše problémy 
identifikovat a žádal o pomoc při jejich 
vyřešení. 

 
 

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SRP  
Květen 2008, Černínský palác 

 
 

STUDIUM V ZAHRANIČÍ A NÁVRAT DOMŮ 
Základní informace pro rodiče 

Předškolní výchova 
 Ačkoliv má dítě v ČR možnost být zařazeno do posledního ročníku mateřské školy, 
není poslední ročník školky součástí povinné školní docházky (viz.§34 šk. zák.). V některých 
případech tedy vzniká problém s proplácením školného, pokud v dané zemi začíná školní 
docházka od 5 let. V ČR lze dítě předčasně zapsat do školy pouze tehdy, pokud mu bude 6let 
v rozmezí měsíců září-prosinec téhož roku, kdy nastoupí do školy. Pro předčasný zápis škola 
většinou vyžaduje odborný posudek psychologa. 
 
Základní školy 

 

 Způsob plnění povinné (devítileté, nejdéle v rozmezí 6 - 17 let) školní docházky, 
kterou děti zaměstnanců MZV plní v zahraničí (jsouce povinně zapsány v „kmenové škole“ v 
ČR) a v našem případě doplňují absolvováním předepsaných rozdílových zkoušek, upravují 
§18 až 2 21 vyhlášky č.48/2005 Sb., která mj. přesně stanoví způsob, četnost a předměty, z 
nichž jsou a mohou (!) být děti přezkušovány. To v praxi znamená pro všechny ročníky ZDŠ 
český jazyk a literaturu, pro 4.-5. ročník dále „vlastivědu“, pro 6.-9. navíc dějepis a zeměpis 
– část učiva vztahující se k ČR. Výběr předmětů tedy nezáleží na rozhodnutí ředitele školy, v 
níž je žák zapsán! Rozdílové zkoušky lze vykonat 1x za rok až 1x za 2 roky. 
 
Střední školy 
 žák není zapsán na kmenové střední škole v ČR (ze zákona to není povinné!). Musí 

však pro účely zdravotního a sociálního pojištění vyplnit dotazník MŠMT, které potvrdí, že 
je studentem zahraniční školy. Dotazník lze stáhnout z internetových stránek MŠMT/Střední 
školy/Informace o uznávání studia. Ten obsahuje i adresu na kontaktní osobu, kterou je v 
současné době pí Růžková, tel.: +420257193685. Pokud v zahraničí ukončí studium 
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maturitní zkouškou a chce dále studovat na české VŠ, musí složit tzv. nostrifikační zkoušku 
k zahraniční maturitě 
 výhoda: nemusí skládat rozdílové zkoušky v průběhu studia na střední škole v ČR 
 nevýhoda: pokud se rodina vrátí z důvodu pracovních či zdravotních dříve, než dítě 
dostuduje, nastává problém s umístěním na vhodnou střední školu. 

 
 žák je zapsán na kmenové střední škole v ČR, kde skládá po dohodě s ředitelem 

rozdílové zkoušky (průběžně nebo po návratu, vše záleží na dohodě) nebo může studium 
přerušit, maximálně však na 2 roky (škola je povinna mu 2 roky držet místo) 
 výhoda: dítě má místo na střední škole, kam se může vrátit. 
 nevýhoda: rozdílové zkoušky – rozsah je zcela v kompetenci ředitele, není možno 
nijak ovlivnit jeho požadavky na rozsah a množství. 

 
 žák přechází ze ZŠ na SŠ během pobytu v zahraničí 

 doporučení: přihlásit se na kmenovou střední školu v ČR. Pozor na termín 
přijímacích zkoušek, přijímací zkoušky v řádném termínu jsou každoročně stanoveny 
celostátně na duben, přihlášky nutno odevzdat do konce února! (přijímací zkoušky na dálku 
umožňuje např. English College v Praze). Při výběru zahraniční školy je lepší si předem 
zjistit studijní plán a hodinovou dotaci předmětů tak, aby co nejvíce odpovídal vybrané české 
SŠ. 

 
 rozdílové zkoušky 

Na rozdíl od ZŠ není zřizovatelem středních škol MŠMT, ale jednotlivé kraje. Neexistuje 
proto žádná jednotná vyhláška, která by stanovovala předměty, z nichž mají být žáci 
přezkušováni.Vše je výhradně v kompetenci ředitelů SŠ. Je snazší skládat rozdílové zkoušky 
na kmenové SŠ v ČR než rozdílové zkoušky při přestupu ze zahraniční SŠ na českou SŠ. 

 
 nostrifikační zkouška 

Rozsah nostrifikační zkoušky pro obyvatele Prahy určuje Magistrát (Mgr. Fučík) v závislosti 
na osnovách vystudované zahraniční školy, její hodinové dotaci, stupni úspěšnosti maturity 
v zahraničí a dalších kritériích.Vždy je třeba vykonat minimálně zkoušku z českého jazyka a 
základů společenských věd. Zkoušku je možno nařídit písemnou i ústní. Pokud student 
doloží, že delší dobu studoval v zahraničí (v jiném jazyce než českém), lze požádat, aby 
nepsal písemnou maturitní práci z češtiny a maturitní zkoušku složil pouze ústně. 

doporučení 
- předem si zjistit tzv. hodinovou dotaci školy v zahraničí (tj. kolik hodin týdně se 

věnují jednotlivým předmětům) a jakou minimální hodinovou dotaci vyžaduje p. Fučík na 
základě jakýchsi pravidel. 

- zjistit si předem rámcový vzdělávací plán dotyčné školy 
- je také dobré se s Mgr. Fučíkem spojit minimálně 1 rok před návratem a informovat 

se, o co je třeba pro nostrifikaci od školy v zahraničí žádat. 

 postup - co je nutné zařídit: 
na Magistrátu dohodnout písemně přibližný termín zkoušky, s tímto „papírem z magistrátu“ 
zajít na příslušnou školu, kde budeme zkoušku skládat, dohodnout konkrétní termín a 
požadavky ke zkoušce. Škola potřebuje od Magistrátu pověření, které musí podepsat ředitel a 
tato procedura někdy může trvat, proto je třeba vše zařizovat v dostatečném předstihu. Jak 
ovlivní státní maturita nostrifikační zkoušky zatím není jasné, zákon na to zřejmě dosud 
nepomyslel. 
Nostrifikační zkoušky lze složit na Gymnáziu J. Gutha-Jarkovského v Truhlářské, Praha 1, 
www.truhla.cz a Gymnáziu prof. Jana Patočky v Jindřišské, Praha 2, www.gpjp.cz. 
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Požadavky k nostrifikacím z jednotlivých předmětů jsou na jejich internetových stránkách. 
Nostrifikační zkouška je zdarma. 

 
ZŠ a SŠ „přátelské“ ke studentům ze zahraničních škol  
(podle zkušeností některých z nás) 

ZŠ Táborská, Praha 4 
Malostranská ZŠ 
ZŠ a Gymnázium v Truhlářské, Praha 1 
ZŠ Školní, Praha 4 Braník 
Rakouské gymnázium  

Gymnázium nad Štolou, Praha 7 
Gymnázium Thomase Manna, Praha 9 
Základní církevní škola sester Voršilek 
Gymnázium Na Pražačce, Praha 3 
Anglické gymnázium ve Vysočanech 

 
SŠ se kterými nejsou dobré zkušenosti 
 
Arcibiskupské gymnázium 
Gymnázium Budějovická 
Gymnázium Arabská 
Gymnázium Christiana Dopplera 
 
PRAŽSKÁ GYMNÁZIA A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ ZE ZAHRANIČÍ 
Zápis ze setkání ředitelů pražských gymnázií a zástupců PERS/SRP na MZV  

Setkání se uskutečnilo z inicativy PERS a SRP v červnu 2008. Zúčastnili se ho ředitelé 
gymnázií:  Jitka Kendíková, Gymnázium Gutha-Jarkovského 
   František Kopecký, Gymnázium Jana Nerudy 
   Iva Rozkošná, The English College 
   Jiří Růžička, Gymnázium Jana Keplera  
   Renata Schejbalová, Gymnázium Nad Štolou 
   Zuzana Stiborová, Gymnázium Nad Alejí, 
za MZV Eleanora Urbanová z PERS a za SRP Karolína Sieglová a Marcela Žebrakovská. 
 
Setkání zahájila paní velvyslankyně Urbanová, která poděkovala zúčastněným ředitelům za 
přijetí pozvání a předala slovo paní ředitelce Kendíkové. Ta shrnula hlavní problémy 
žáků/studentů ze zahraničních škol na českých školách. 
 
Hlavní problémy po návratu žáků ze zahraničí  
• Kapacita jednotlivých tříd je dána zřizovatelem, ředitel nemůže zaručit volné místo 
pro žáka vracejícího se ze zahraničí, pokud na této škole již není zapsán. 
• po dlouhodobějších pobytech v zahraničí problémy především s matematikou, 
fyzikou, chemií – odlišné studijní systémy, terminologie, a také s češtinou 
• obecně: větší problémy mají chlapci, generalizace je nicméně obtížná – mnoho zemí, 
různé systémy, různí žáci. 
• neinformovanost rodičů - žádají o přestup pozdě, často těsně před návratem ze 
zahraničí. Nutno si též hlídat termín přijímacích zkoušek (především u žáků, kteří končí 
v zahraničí ZŠ a chtějí na SŠ při pobytu v zahraničí). Obecně bylo doporučeno přihlásit se na 
kmenovou SŠ v ČR (což není povinné!) a pravidelně podstupovat rozdílové zkoušky. 
S přestupy je to obtížnější. 
• pedagogický i nepedagogický sbor je velmi podhodnocen – ředitelé nemohou trvale 
přetěžovat pedagogy s požadavky individuálních přístupů ke studentům ze zahraničí. Chybí 
„koordinátor pro studenty ze zahraničí“. Shodou okolností jsou ředitelé Gymnázií Nad 



Štolou, Jana Keplera a Jana Nerudy členy „Asociace pražských gymnázií“ a požadují na 
MŠMT (náměstkyně Kousalíková) navýšení nepedagogického sboru (tj. i „koordinátora“). 
Přivítali proto iniciativu a zájem MZV o tuto problematiku. 
• chybí jednotný systém a pravidla pro nostrifikaci (toto se týká jen studentů, kteří 
v zahraničí odmaturovali a žádají uznání maturitního vysvědčení!) – rozhoduje výhradně 
Mgr. Fučík z Magistrátu 
 
Přístupy a řešení na pražských školách  
 
ZŠ a Gymnázium v Truhlářské - doučování, individuální konzultace s vyučujícími, 
doplňující hodiny v nižších ročnících, 1x ročně zkouší žáky a studenty na velvyslanectví ČR 
v Paříži, dělá i nostrifikace (o rozsahu zkoušek pro nostrifikaci rozhoduje p. Fučík 
z Magistrátu hl.m.Prahy). Gymnázium spolupracuje na projektu „výuky na dálku“. 
V rámci tohoto projektu by se do takovéto vyučovací hodiny mohly připojit děti z celého 
světa přes internet a aktivně se tak hodiny účastnit. V první fázi by měl být projekt zaměřen 
na výuku jazyků. Pokud se projekt zdaří, informace se objeví na webových stránkách školy. 
 
Gymnázium Jana Nerudy – mají několikatýdenní tzv. „hostování“ – student i vyučující si 
vyzkouší, zda na to vůbec stačí, až poté se dělají přijímací, resp. rozdílové zkoušky. 
Rozdílové zkoušky při přestupu (neabsolvoval-li žák předtím přijímací zkoušky) jsou vždy 
povinné a to ze všech předmětů kromě „výchov“! („není cílem se na školu dostat, ale 
dostudovat ji“ – řed. Kopecký ). Ředitel školy rozhoduje, do kterého ročníku žák 
nastoupí.Větší problémy jsou s rodiči než se žáky, předem si nezjistí podmínky a pravidla 
pro přestup.  
 
English College – vyučovací jazyk – AJ -  rozdílové zkoušky jen z AJ, Mat, ČJ.  
Hlavní problém – kapacita. Rozdílové zkoušky při přestupu (je-li místo) vyžadují vždy. 
I. Rozkošná (manažerka pro studijní záležitosti) doporučila žádat o přestup co nejdříve (to 
platí obecně). Jako jediná škola dělá EC přijímací zkoušky i na dálku! V posledních dvou 
ročnících (příprava na IB) se zvyšuje kapacita. Nelze přijmout pouze do posledního ročníku!  
 
Gymnázium Jana Keplera – Hlavní problém – kapacita. Doporučení: přihlásit se do 
kmenové školy v ČR, podstoupit regulérní přijímací zkoušky a poté dělat pravidelné 
rozdílové zkoušky. Není problém jen se studenty rodičů z MZV, obecně se zvyšuje migrace/ 
rotace studentů ve světě, středním školám chybí legislativa, kapacita, tutoři/koordinátoři pro 
zahraniční studenty. Nutno řešit systémově, na úrovni MŠMT, resp. zřizovatele. 
 
Gymnázium Nad Štolou – záleží kde žáci studují. Z Evropy jezdí 1x za 3 měsíce na 
konzultace, doučování, zkoušky. Mimo Evropu = problém. Obecně chybí pravidla, musí se 
improvizovat.  
 

 
Hlášení volných míst na středních školách 
E. Urbanová navrhla spolupráci při poradenství a řešení problémů rodičů/dětí ze zahraničních 
škol – nezávisle na tom, zda tam studují, či chtějí studovat. Dále navrhla možnost 
oznamování volných míst v jednotlivých ročnících středních škol. MZV by poté tyto 
přehledy volných míst uveřejňovalo na webových stránkách. Některé školy na tuto výzvu již 
reagovaly. Obecně se dá říct, že volná místa většinou nebývají v prvních několika ročnících 
víceletých a v prvních ročnících čtyřletých gymnázií, spíše ve vyšších ročnících se občas 
nějaké místo objeví. Problém je ale v tom, že některé školy tyto informace nemohou 
poskytnout, navíc se počty volných míst mohou rychle měnit. 
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Další spolupráce 
Účastníci setkání se dohodli na společném postupu MZV a jednotlivých gymnázií (resp. 
Asociací pražských gymnázií) při komunikaci s MŠMT („koordinátor pro zahraniční 
studenty“) a Magistrátem (p. Fučík) – nostrifikace a stanovení přesné „minimální hodinové 
dotace“. Ředitelé gymnázií ocenili a přivítali zájem a snahu MZV o společný postup a řešení 
– všechna oslovená gymnázia se s problémy studentů ze zahraničních škol setkávají 
nečekaně často. 
 
Kontakty na ředitele pražských  gymnázií 

jméno organizace e-mail telefon 
Jiří Benda 
ředitel 
Zuzana Stiborová 
zástupkyně ředitele 

Gymnázium  
Nad Alejí 

jiri.benda@alej.cz 
 
zuzana.stiborkova@alej.cz 

235010161 
775041265 
 
775210129 

Božena Bohmová 
ředitelka 

Křesťanské  
gymnázium 

reditel@krestanskegymnazium.cz 271750632 

Pavla Holasová 
ředitel 

Gymnázium 
Jaroslava Seiferta 

gymjs@gymjs.cz 266310724 

Jitka Kendíková 
ředitelka 

Gymnázium  
Gutha-Jarkovského 

info@truhla.cz 
j.kendikova@email.cz 

221779420 
723207048 

František Kopecký  
ředitel 

Gymnázium  
Jana Nerudy 

kopecky@gjn.cz 257317274 
602684521 

Iva Rozkošná 
manažerka pro 
studijní záležitosti 

The English College office@englishcollege.cz 283893113 

Jiří Růžička 
ředitel 

Gymnázium 
Jana Keplera 

ruzicka@gjk.cz 233352593 
602176922 

Renata Schejbalová 
ředitelka 

Gymnázium  
Nad Štolou 

renata.schejbalová@gymstola.cz 233381616 
739465755 

 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI 
Výběr témat z besedy rodičů s ředitelkou gymnázia J. Kendíkovou na MZV 

Jakou zvolit další formu studia v případě, že se dítě vrací ze zahraničí v osmé třídě? 
 Je možné se vrátit na kmenovou ZŠ v České republice, ukončit osmou třídu, a pak 
v 9. třídě absolvovat řádné přijímací zkoušky na střední školu (gymnázium). Pokud dítě 
v cizině již navštěvuje střední školu (gymnázium), může při návratu přestoupit na víceleté 
gymnázium. Podmínkou přestupu je dohoda s ředitelem školy, volné místo v odpovídající 
třídě a ve většině případů vykonání rozdílových zkoušek. 
 
Jak se připravit v zahraničí na přijímací zkoušky na českou střední školu či gymnázium?  
 Některé střední školy mají na svých webových stránkách uveřejněna zadání, případně 
i výsledky přijímacích zkoušek z minulých let. Některé školy je nezveřejňují, ale na požádání 
a po objasnění důvodů jsou ochotné zadání přijímacích zkoušek z minulosti poskytnout. 
 Školy také pořádají přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Tyto kurzy většinou 
nelze absolvovat ze zahraničí, ale je možné alespoň zakoupit ve škole podklady k těmto 
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kurzům (v ideálním případě obsahují i správná řešení úloh). Další možností je zaplatit si 
internetový přípravný kurz k přijímačkám (např. SCIO, Zkoušky nanečisto apod.) 
 
Jakou formou je možné přijmout žáka ke studiu na střední škole? 
 Do 1. ročníku střední školy lze žáka přijmout po absolvování řádných přijímacích 
zkoušek. Termín je každoročně celostátně stanoven na duben, přihlášky je nutno odevzdat do 
konce února. 
 Další možností je nastoupit do školy v průběhu studia (např. po návratu ze zahraničí). 
V tomto případě může ředitel školy podle zákona nařídit rozdílové zkoušky. Většina ředitelů 
tuto možnost využívá. Některé školy nepožadují rozdílové zkoušky hned při nástupu, ale až 
v průběhu studia, jsou různé možnosti, záleží na přístupu a vstřícnosti školy. Je možné, např. 
na základě rozdílových zkoušek, žáka umístit do nižšího ročníku nebo odložit klasifikaci 
(tzv. hostování) atd. 
 
Jak řešit studium na střední škole při pobytu v zahraničí? 
Existují dvě možnosti 
 Žák je zapsán na české střední škole (tzv. kmenové SŠ), kterou vlastně studuje 
souběžně se školou v zahraničí. Po dohodě s ředitelem skládá rozdílové zkoušky – průběžně 
nebo po návratu a podle toho postupuje do dalších ročníků. Nebo může studium přerušit, 
maximálně však na dva roky. Škola je povinna mu dva roky držet místo. 
 Žák není zapsán na české střední škole. Studuje pouze v zahraničí, tam ukončí střední 
školu maturitou, a pokud pak chce studovat na české vysoké škole, složí nostrifikační 
zkoušku k zahraniční maturitě. Pokud se vrátí ze zahraničí před absolvováním maturity, musí 
přestoupit na českou střední školu (problém!! – nemusí být volné místo) a tuto školu pak 
dokončit. 
Jak je to s kmenovou školou, dítě tedy nemusí být zapsáno v kmenové české střední škole 
obdobně jako na základní škole? 
 V České republice je povinná devítiletá základní školní docházka. Pokud je dítě 
v zahraničí, plní školní docházku v zahraničí (zvláštní způsob plnění školní docházky podle § 
38 školského zákona) a zákon specifikuje podmínky rozdílových zkoušek. 
 Pro střední školy je situace diametrálně odlišná, zde neplatí žádný obdobný zákon. 
Dítě může studovat i maturovat v zahraničí, nemusí být zapsáno na žádné kmenové české 
střední škole a střední školu nemusí v ČR absolvovat. Jediný problém je v tom, že ke studiu 
na české vysoké škole potřebuje českou maturitu nebo nostrifikaci k zahraniční maturitě. 
 
Platí nějaké pravidlo pro skládání rozdílových zkoušek na střední škole, proč jich někteří 
ředitelé požadují tolik? 
 Pro střední školy v tomto případě neplatí žádný zákon, žádné centrální pravidlo, vše 
je v kompetenci ředitele školy. Není možné nijak ovlivnit jeho požadavky na rozsah a 
množství rozdílových zkoušek. Některé školy (a to je opravdu extrém) požadují rozdílové 
zkoušky ze všech předmětů včetně výtvarné a tělesné výchovy. To samozřejmě není v silách 
a možnostech sebelepšího studenta. Takže se dá říct, že ředitelé prakticky znemožní 
studentovi pobývajícímu dočasně v zahraničí studium na jejich škole. (Přestože je to jeho 
kmenová škola, je tam zapsán a chce tam studovat.) 
 Argumentem škol pro tak velké množství rozdílových zkoušek je udržení kvality 
žáků, a tím i dobré úrovně školy. 
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Může nastat situace, že student v zahraničí ukončí střední školu maturitou a vrací se do 
ČR. Zde je ale na své kmenové škole o rok níž, takže by měl nastoupit do posledního 
ročníku gymnázia. Je lepší nastoupit do 4. ročníku gymnázia a absolvovat českou 
maturitu, nebo zvolit složení nostrifikační zkoušky k zahraniční maturitě? 
 Pokud nastoupí student do posledního ročníku gymnázia, bude řešit spoustu 
problémů s aklimatizací, zorientováním se v ostatních předmětech a s českou terminologií a 
při této zátěži by nemusel zvládnout přípravu a absolvování české maturity. Zvlášť slohová 
část maturity z českého jazyka je zejména pro studenty, kteří nestudovali dlouhodobě 
v rodném jazyce, dost náročná. (V tomto případě, pokud student doloží, že delší dobu 
studoval v cizím jazyce, je ale možné požádat o složení maturity z českého jazyka pouze 
ústně.) 
 Proto je pro studenta přicházejícího ze zahraničí v každém případě snazší složit 
nostrifikační zkoušku. Kromě toho školy, které dělají nostrifikační zkoušky (Gymnázium J. 
Gutha-Jarkovského a Gymnázium prof. Jana Patočky v Praze), mají na rozdíl od běžných 
středních škol velké zkušenosti se zahraničními studenty a českými studenty žijícími 
v zahraničí. 
 

JEDEN DEN V TEHERÁNU 
Adéla Gjuričová

Než vyjdu z bytu, přehodím si přes 
letní oblečení lehký kabát a na hlavu si 
uvazuji šátek. Přitom musím být elegantní, 
žiju v severním Teheránu, bohatší části 
íránské metropole, jíž navzdory povinnému 
islámskému zahalování žen vládne kult vlasů 
a módy. Čádor tu uvidíte dost zřídka, 
převládají dokonale padnoucí vypasované 
kabátky a pod nimi ukryté poslední výstřelky 
módy. Šátek ladí s výrazným líčením, 
odhaluje pruh vlasů nad čelem a pod látkou 
se dmou důmyslné účesy. Venku je 
v září stále kolem třicítky, ale na tom 
kupodivu tolik nesejde: po ulicích 
toho stejně kvůli smogu, 
neexistujícím chodníkům a naopak 
všudypřítomnosti svištících aut moc 
nenachodím. A tak sedám do jednoho 
z nich, vplouvám do moře aut, ale 
koutkem oka sleduji, jak slunce 
zbarvuje hory tyčící se nad městem, 
teď už úplně pusté, ale před létem pod 
zasněženými vrcholky nakrátko 
rozkvetlé světle zelenou, bílou a 
žlutou. 
 Nedaleko galerie, kam mířím, 
zastavuji a parkuji jako řada dalších na 
zákazu zastavení. Výtvarné umění je na 
rozdíl od ženského zpěvu, tance či západní 
hudby relativně legální a velmi rozšířené. 

Věnuje se mu kdekdo, právě v Íránu si 
můžete najmout akademického malíře a začít 
také. Tahle galerie je výjimečná, má 
otevřeno i přes den. Obvykle se za uměním i 
kýčem chodí večer, kdy galerie poskytují 
prostor pro zábavu i pro – rovněž zakázaný 
kontakt s příslušníky opačného pohlaví, kteří 
nejsou vašimi příbuznými. 
 Zcela běžná je moje  galerie naopak 
svou neviditelností: musíte se od někoho 
dovědět, že existuje a ve kterém činžovním 

domě ve správném patře zaklepat na správné 
dveře. Ale stojí to za to: abstraktní malba je 
v Íránu popelkou, přitom tihle mladí autoři 
jsou technicky vynikající, tak zralí – a ty 
barvy! Uvažovat o koupi znamená seznámit 
se s vlastníkem galerie, autorem díla, vypít 



 

hodně čaje a možná i získat kontakt, díky 
němuž se člověku pootevřou další 
teheránské dveře, za nimiž se děje nezávislá 
či státem zakazovaná kultura. 
 Odcházím a moje nálada jde ale 
rázem dolů, následují nákupy. Trvají 
nepředstavitelně dlouho, supermarkety jsou 
ve čtrnáctimiliónovém městě jen dva, ale i 
odtamtud musí člověk ještě pro pár věcí do 
malých obchodů se smíšeným zbožím. 
V každém z nich totiž mají „jen něco“, 
v některých dokonce „něco mají“, rozuměj z 
dovozu. Navíc prodavači, mimochodem 
výhradně muži, zdvořile s každým pohovoří, 
rádi dávají vybrat konkrétní kousek, pomalu 
váží a ještě pomaleji balí. Nákup na večeři 
s pár hosty je tudíž agónie, ale na druhé 
straně si tu můžeme pokaždé vyzkoušet 
prožít pár měsíců bez reklamy a složitého 
konzumního rozhodování. Navíc jíme 
čerstvý bílý sýr a jogurt, vajíčka 
s oranžovým žloutkem a ovoce včera česané 
na jihu Íránu. Zelinář, ke kterému pro ně 
chodím, se vždycky usmívá a v jeho 
obchodě omamně voní hromady čerstvých 
bylinek. Půlhodinovou frontu na chlebovou 
placku, křupavou a právě pro mě na 
oblázcích upečenou, dnes ale vynechávám. 
 Musím už totiž vyzvednout naše tři 
děti v Britské škole. Málokdo si umí 
představit, jak moc jsme rádi, že ji tu máme. 
Zdaleka nejde jen o to, že děti díky ní mají 

v nekonečném moři zastavěného prostoru 
k dispozici zahradu a fotbalové hřiště. 
Cizinců žije v celé zemi jen pár tisíc a 
vzdělávací trh je tudíž proklatě malý. Tuto 
školu sice provozuje britské a nizozemské 
velvyslanectví, ovšem na pozemcích, jejichž 
britské vlastnictví íránský režim neuznává. A 
tak celý minulý rok hrozil jejím zavřením. 
Letošní začátek školního roku však zatím 
probíhá bez protizápadních demonstrací 
milicionářů svážených pro tento účel 
autobusy i demonstrativních přerušení 
dodávek vody, tak se radujeme. Ale jen ten, 
kdo žije v současném Íránu, ví, na jak krátko 
dopředu tu lze dohlédnout. I tato 
adrenalinová jízda dopadla dobře, to, že řidič 
přede mnou z prostředního pruhu městské 
dálnice na poslední chvíli zabočí ostře 
doprava, se dalo čekat. Děti navíc nesou 
dobrou zprávu: po měsících čekání získala 
jedna britská učitelka vstupní vízum a 
konečně tak bude možné oddělit první a 
druhou třídu. 
 Místo na hřiště si jedeme hrát do hor. 
Místy až čtyřtisícový hřeben se zvedá přímo 
na severním konci města, pár minut od 
domova. Jsou v něm horské potůčky 
s ledovou vodou a barevnými kamínky, na 
jaře vodopády a hlavně spousta čistého 
vzduchu. Někde dál od lidí si snad na chvíli 
sundám šátek. 

 
 

CO JE EUFASA? 
 EUFASA – European Union Foreign Affairs Spouses Association je nezisková 
organizace, jejímiž členy jsou národní asociace manželů/partnerů zaměstnanců ministerstev 
zahraničí členských států EU a zahraniční 
služby Evropské komise. Asociace 
manželů/partnerů z Islandu, Norska a 
Švýcarska jsou privilegovanými 
pozorovateli, disponujícími některými 
členskými právy. Členské státy EU bez 
asociace manželů/partnerů, jakož i státy 
mající status přístupového partnerství anebo 
kandidáta na členství v EU, jsou v EUFASA 
pozorovateli.  

Zpravodaj Sdružení rodinných příslušníku  č.1, duben 2009                                      strana  11 

 Smyslem EUFASA je vzájemná 
výměna informací a nápadů, snaha o 
zlepšení životních podmínek partnerů a 



rodin vysílaných pracovníků ministerstev zahraničí. 
  
Hlavní témata EUFASA 

 Zaměstnání manželů/partnerů a jejich penzijní pojištění,  
 Vzdělávání dětí a jejich specifické potřeby, další vzdělávání manželů/partnerů, 
 Partnerský rozchod a rozvod, 
 Partneři narození v zahraničí, 
 Zdravotní péče a zdravotní pojištění, 
 Bezpečnost a otázky s ní spojené. 

 
Delegáti všech asociací 

sdružených v EUFASA se scházejí 
jednou ročně na konferenci, která se 
koná v prvním pololetí kalendářního 
roku a zpravidla ji organizuje země 
mající aktuální předsednictví v EU. 
Předsednictví v EUFASA trvá jeden 
rok, začíná 1. července a končí 30. 
června. Asociace předsedající země 
odpovídá za řízení veškerých 
aktuálních záležitostí EUFASA, 
v čemž jí podporují asociace 
předchozího a budoucího 
předsednictví – Trojka.  

Konference EUFASA v Berlíně v roce 2007 

 V období mezi konferencemi 
komunikují asociace na vnitřních 
webových stránkách EUFASA. Za každou 
asociaci mají oprávněný přístup tři 
členové: předseda, zmocněnec pro 
EUFASA a tzv. infomaster, který obvykle 
odpovídá za obsah národních webových 
stránek anebo za vydávání tištěného 
zpravodaje. V závěru každé konference 
jsou stanovena témata. K nim jsou pak 
v průběhu roku v pracovních skupinách 
připraveny analýzy, které jsou 
prezentovány a diskutovány na následující 
konferenci. 

SRP zastupovaly v Berlíně Hana Havlíková a 
Martina Lazarová 

  

ZPRÁVA Z XXIV. KONFERENCE EUFASA V PAŘÍŽI 

 
Martina Lazarová a Karolína Sieglová 

Konference se konala ve dnech 19. a 20. 5. 2008 a za SRP se jí zúčastnila předsedkyně 
Karolína Sieglová a zmocněnkyně pro EUFASA Martina Lazarová. Hlavní referáty 
konference: 

 Partneři narozeni v zahraničí, tzv. Foreign Born Spouses (FBS) 
 Pracovní databáze 
 Práce dobrovolníků 
 Penze 
 Public Website 

Zpravodaj Sdružení rodinných příslušníku  č.1, duben 2009                                      strana  12 



 

Zpravodaj Sdružení rodinných příslušníku  č.1, duben 2009                                      strana  13 

1. Partneři narození v zahraničí (prezentace Caroline Grant Young z Evropské komise) 
Analýza se zabývá různými aspekty života partnerů zaměstnanců MZV narozených v 
zahraničí (tzv. Foreign Born Spouses – FBS): 

 Státní občanství, 
 Pracovní povolení, 
 Zdravotní pojištění, 
 Práce v místě vyslání (FBS nemohou profitovat z bilaterálních mezistátních smluv o 

zaměstnávání občanů smluvních stran) a po návratu na centrálu, 
 Rozvod anebo úmrtí zaměstnance MZV (potíže pro FBS zůstat v zemi rozvedeného 
či zesnulého partnera), 
 Penze, 
 Pomoc ze strany MZV při hledání zaměstnání těchto partnerů. 

V závěru EK identifikovala 3 hlavní problémy, jejichž řešení by zásadním způsobem 
ulehčilo situaci partnerů narozených v zahraničí: 
 Uznávání zahraničních diplomů a kvalifikace, 
 Zajišťování jazykového vzdělávání, 
 Umožnění získání státního občanství bez fyzického pobytu v zemi partnera, 

zaměstnance MZV. Kvůli služebním vysláním do zahraničí není možnost splnit 
podmínku nepřetržitého několikaletého pobytu v zemi, v níž žádají o občanství. 

Naprosto tragický je tento problém u Evropské komise, kde kromě Belgičanů tzv. home 
posting neexistuje. 
 
2. Pracovní databáze ( prezentace Frédérique Zehnder – Švýcarsko) 
Zpracovatelky analýzy konstatují: 

 Dvoukariérová manželství jsou dnes standardem, 
 Stávající politika vysílání činí kariérní růst partnerů zaměstnanců MZV mnohem 

těžším, často nemožným, 
 MZV jsou si této skutečnosti obvykle vědoma, mají však obavy z vysokých nákladů 

spojených s vytvořením lepších kariérních podmínek pro partnery zaměstnanců, 
 Partneři vysílaných zaměstnanců mají zpravidla vysokou kvalifikaci, jsou flexibilní a 

mluví několika cizími jazyky, 
 Z různých důvodů doprovázející partneři někdy hledají zaměstnání, které neodpovídá 

jejich dosaženému vzdělání a předchozím zastávaným pozicím (s ohledem na děti, 
nemocné rodiče apod.) 
 Problémy týkající se zaměstnávání partnerů nemohou být vyřešeny jediným 

opatřením. 
Závěry pracovní skupiny. EUFASA by měla: 

 Využít nabídky Going Global - zprostředkování nabídek zaměstnání zdarma do 
prosince 2008 
 Podněcovat své členy, aby při vyslání v zahraničí využívaly služeb obchodních 

komor jejich země, profesionálních sdružení apod., 
 Kombinovat partnerství s náborovými agenturami a webovými databázemi – 

upřednostňovat agentury, které poskytují své služby bezplatně. 
 
3. Práce dobrovolníků (prezentace Maguelone Orliange – Francie) 
 Ve většině zemí, které odpověděly na dotazník, mají dobrovolníci právně definovaný 
status, podle něhož mohou mít nárok na proplácení cestovného, pojištění, školení. 
(Poznámka: Vše platí i pro dobrovolníky v ČR, nejedná se však o nárokovatelné položky. 
Blíže viz zákon 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, www.mvcr.cz/prevence/ 
dobrovol/zakon.html). 
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 Práce dobrovolníka sice není placená, může však být spojená s hrazením zdravotního 
a penzijního pojištění a zaplní jinak volné místo v profesním životopise. Při práci 
dobrovolníka lze získat odborné znalosti a zkušenosti, jakož i kontakty. Ještě před výjezdem 
je vhodné prověřit, které organizace v dané zemi působí a pokusit se uzavřít smlouvu. Je 
vhodné, aby každé MZV mělo seznam domácích humanitárních organizací, které v 
jednotlivých zemích (zejména třetího světa) působí a hledají dobrovolníky. Při návratu z 
pobytu v zahraničí by mohl ZÚ potvrzovat důvěryhodnost osvědčení o dobrovolnické práci 
vydané humanitární organizací. 
 Odpovědi národních asociací na dotazník ukazují, že dobrovolnická práce přináší 
nové poznatky a zkušenosti, může být zařazena do profesního životopisu, je dostatečnou 
kvalifikací pro některé druhy zaměstnání a může vést k nové kariéře. 
 
4. Penze ( prezentace Mireille Voundraets – Nizozemí) 
 Zpracovatelky analýzy definují kompenzaci ušlého nároku na penzi jako jakoukoliv 
formu náhrady a to buď přímými finančními dávkami partnerům, anebo příspěvky do fondu 
penzijního pojištění (státního nebo privátního) anebo jakýmkoliv jiným způsobem. 
V některých členských zemích EUFASA (Rakousko, Estonsko, Finsko, Německo, Island, 
Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko, Velká Británie) MZV hradí partnerům 
zaměstnanců MZV kompenzaci za ušlý nárok na penzi. Ještě do loňského roku sem patřilo i 
Švédsko, zde však byly náhrady zrušeny. Podmínky pro poskytování těchto náhrad jsou 
velmi rozdílné. Polovina asociací ze zemí, kde náhrady poskytovány jsou, usiluje o jejich 
navýšení, anebo o to, aby se vztahovaly na širší okruh osob.  
 Zpracovatelky analýzy doporučují, aby náhrady za ušlý nárok na penzi nebyly 
vypláceny zaměstnanci MZV, ale jeho partnerovi, anebo přímo na jeho osobní konto v 
penzijním fondu. Největším problémem je, že mezi MZV a partnery jeho zaměstnanců 
neexistuje žádný smluvní vztah, takže tito partneři nemají de facto na nic právní nárok. 
Situace se pro ně ještě výrazněji zhoršuje po případném rozvodu. 
 Analýza doporučuje model požadavků pro země, kde ještě žádná forma náhrady za 
ušlý nárok na penzi neexistuje: 

 Kompenzace pro všechny partnery po dobu vyslání do zahraničí, 
 Kompenzace placené přímo zaměstnanci MZV anebo do penzijního fondu. 

 Jedinou členskou zemí EUFASA, kde MZV uzavírá smlouvu s každým partnerem 
doprovázejícím zaměstnance MZV do zahraničí, je Estonsko (jejich zákon o zahraniční 
službě v angličtině je na vnitřních webových stránkách SRP). Například pokud manžel 
zaměstnance MZV po návratu do Estonska nenajde práci, stát mu po dobu šesti měsíců 
vyplácí náhradu ve výši dvounásobku životního minima.  
 
5. Public Website (prezentace Francesca Vattani – Itálie) 
 Webové stránky EUFASA fungují již 10 let. Jsou nesmírně důležité, protože mezi 
konferencemi EUFASA existuje pouze na internetu. Webové stránky od počátku spravuje 
Michel der Gaspard. Na loňské konferenci v Berlíně se všechny národní asociace shodly na 
tom, že veřejná webová stránka EUFASA není příliš přitažlivá. Pracovní skupina pod 
vedením Itálie vypracovala rámcový návrh na jejich přepracování. 
Očekávané přínosy nové veřejné webové stránky EUFASA : 

 Atraktivnější stránky pro partnery zaměstnanců MZV, členy našich národních 
asociací, nové národní asociace, jednotlivá MZV a další zájemce, 
 Užitečné informace a odkazy. 

 Odhadovaný rozpočet na přepracování veřejných webových stránek EUFASA je 
jednorázová platba do 150 € na asociaci. Delegáty pařížské konference byl nakonec schválen 
kompromisní návrh přednesený přímo na konferenci správcem webu M. der Gaspardem: 
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pouze částečné grafické úpravy, výrazné obsahové úpravy, nové odkazy. Přijatý návrh je 
oproti původně navrhovanému i výrazně levnější. Každá členská asociace přispěje na 
přepracování těchto stránek (www.eufasa.org) jednorázovou částkou 50 € v roce 2009. 
 
Z diskuse 
 Marja Van Loopik, Nizozemí: Naše MZV pomáhá FBS s hledáním zaměstnání. 
Máme i tzv. Training budget, kde si tito partneři mohou požádat o dotaci na vlastní vzdělání 
(např. doplnění jazykových znalostí). 
 Chris Kotsionis, Řecko: Velké mezinárodní organizace mají řadu pracovních míst, 
kde hledají vysoce kvalifikované pracovníky na 2-3 roky. To jsou místa jako šitá na míru 
manželkám diplomatů, já sama jsem takto našla zaměstnání v Ženevě. Důležité je zjistit něco 
o prioritách firmy, u níž se ucházím o zaměstnání (často stačí prostudovat web). Podle toho 
nutno upravit své c.v., které jim zasílám. Kdo si myslí, že může jedno a totéž c.v. posílat 
všem organizacím, u nichž se uchází o zaměstnání, ten těžko nějaké místo najde. Některé 
body v životopise nutno zdůraznit, jiné úplně vynechat, další přeformulovat. Jinak musí 
vypadat c.v. pro nějakou nevládní organizaci a jinak pro finanční instituci. 
 Frédérique Zehnder, Švýcarsko: U nás ve Švýcarsku máme tzv. „bilance of 
competence“. Dělá ho soukromá firma a financuje naše MZV. Pomůže partnerům diplomatů 
při návratu do Švýcarska reálně zhodnotit své vzdělání a nabyté zkušenosti a zorientovat se 
na domácím trhu práce. 
 
 

PRVNÍ ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ V EUFASA 
Pražská konference EUFASA 26.-28.4.2009 

 SRP převzal předsednictví od francouzské AFCA k  1. červenci 2008 a k 30. červnu 
2009 ho předá španělské asociaci. Hlavními úkoly bude vedení diskuse na webu a příprava 
konference v Praze. V rámci SRP budou proto po dobu předsednictví v EUFASA působit dva 
pracovní týmy: pro přípravu konference (Karolína Sieglová) a pro diskusi na webu a s tím 
související úkoly (Martina Lazarová). 
 
Témata a pracovní skupiny pro pražskou konferenci EUFASA 2009 

 Zaměstnání (přehled databází nabídek zaměstnání, zdravotní pojištění, vzdělávání, 
certifikát EUFASA, teleworking, partneři narození v zahraničí, self - marketing, Going 
Global). Pracovní skupinu pod vedením Švýcarska tvoří: Itálie, Švédsko, Řecko, 
Francie, ČR, Finsko, Nizozemí, Rakousko. 
 Interaktivní EUFASA (Public Website – pokračování pracovní podskupiny pod 

vedením Itálie, Inter Nations, modernizace internetu, seznamy a odkazy, Charts a jejich 
aktualizace). Pracovní skupinu tvoří: Itálie, Německo, Rakousko, Francie, Nizozemí a 
správce webu Michel der Gaspard. 
 Vliv Lisabonské smlouvy na EUFASA – prezentace asociace působící při Evropské 

komisi. 
 
 V průběhu závěrečné diskuse na pařížské konferenci zazněl od španělské asociace 
návrh na pozměnění názvu EUFASA (EU - Foreign Affairs Spouses Association) na 
EUFAFA (EU- Foreign Affairs Family Association), čímž by se dalo jasněji najevo, že nejde 
pouze o problémy manželek, ale i dětí. Navíc ve velké části členských zemí už jsou 
akceptováni i registrovaní partneři. Návrh hodláme za našeho předsednictví oficiálně 
předložit k diskusi. Ostatně i SRP není sdružením manželek, ale rodinných příslušníků. 
 

http://www.eufasa.org/
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V PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE 
 
Partneři venku: co jim náleží? 
 Přesné podmínky vyplácení zvýšených životních nákladů stanoví § 3 nařízení vlády 
č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Platový řád MZV. 
 Zaměstnanci, jehož manželka nebo manžel nemůže být zaměstnána/zaměstnán na ZÚ 
na místě, které je přiměřené její/jeho kvalifikaci a zdravotní způsobilosti, přísluší náhrada 
podle odstavce 3 písm a) zvýšená o 15%. Za přiměřené zaměstnání z hlediska kvalifikace se 
považuje výkon činnosti (funkce), pro kterou je předepsáno katalogem prací MZV pro ZÚ 
vzdělání maximálně o 1 stupeň nižší než které manželka nebo manžel získala/získal. Splnění 
této podmínky posuzuje PERS s přihlédnutím ke stanovisku vedoucího ZÚ. (Pokud 
partner/partnerka zaměstnán/a být může, ale nemá o zaměstnání zájem je zvýšení náhrad jen 
o 5%)  
 Vyslanému zaměstnanci, kterého manželka nebo manžel následuje do místa výkonu 
práce na ZÚ trvale alespoň na dobu jednoho roku, přísluší náhrada podle odstavce 3 písm. a) 
zvýšená o 5%. 
 Náhrada zvýšená o 15% se poskytne vždy: 

 vedoucímu ZÚ ve funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance, 
 zaměstnancům, jejichž manželka nebo manžel pečuje o dítě do 10ti let. 

Zvýšení náhrady je určeno pro kompenzaci nákladů, které vznikly manželce nebo manželovi 
vyslaného zaměstnance v důsledku ztráty příjmu ze závislé činnosti nebo jako osoby 
samostatně výdělečně činné a jako příspěvek na životní náklady tohoto rodinného příslušníka 
při pobytu v zahraničí. Pro účely odnětí zvýšené náhrady se běžný rok počítá ode dne prvého 
přiznání zvýšení náhrady. 
 Zvýšení náhrady nenáleží : 

 po dobu pobytu manželky nebo manžela mimo zemi místa výkonu práce u ZÚ 
přesahující 49 kalendářních dnů v běžném roce v evropských zemích a 63 kalendářních 
dnů v běžném roce v mimoevropských zemích; ZÚ je povinen vést evidenci přítomnosti 
a nepřítomnosti těchto osob a měsíčně ji předávat do PAM. Pro účely odnětí zvýšené 
náhrady se běžný rok počítá ode dne prvého přiznání zvýšení náhrady. 
 má-li manželka nebo manžel po dobu práce u ZÚ příjem ze závislé činnosti nebo 

jako osoba samostatně výdělečně činná nebo má příjem z titulu nemocenského pojištění. 
Více příště. 
 
Charitativní vánoční bazar 2008 v hotelu Hilton 
Diplomatic Spouses’ Association (sdružení partnerů vedoucích zahraničních misí v ČR) 
pořádá každoročně dobročinný vánoční bazar, kterého jsme se letos již podruhé zúčastnili i 
my. Více příště. 
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