JAK STUDOVAT A PŘEŽÍT VE
FRANCII
Prezentace ČSMPF
pátek 17. února 2012, 19h
České centrum Paříž – Janáčkův sál
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Cesty mezi ČR a Francií
 Letecké spojení mezi Prahou a Francií je časté a relativně dostupné






Paříž je první destinace letiště Ruzyně, až c10 letadel každým směrem denně
2 národní dopravci (ČSA, Air France) a 2 low cost (Smart Wings, EasyJet)
Let je v řádu zapsaný na 2h, reálně letadlo letí c1h10min
Ceny za zpáteční letenku se dá sehnat za 100 – 200€, výjimečně levněji (akce)
Všechny společnosti létají na Roissy – Charles de Gaulle (cesta RER B za 35min/9€, autobusem
Roissybus za c40min/10€, pokud máte ImagineR o víkendu zdarma)
 Šikovný porovnavač cen: liligo.fr, srovnává ve Francii působící letenkové servery

 Autobusy jsou levnější, ale pomalejší způsob dopravy:
 Mezi ČR a Francií jezdí Eurolines a Student Agency, staví v několika francouzských městech
 Cesta Praha – Paříž v autobuse trvá přibližně 15h, ceny začínají na 50€ zpáteční, navíc existují
speciální akce
 Velmi výhodné pro první cestu do Francie a poslední cestu zpět kvůli odvozu zavazadel

 Spolujízda je ekonomická a mírně rychlý způsob dopravy do ČR
 Trasa Praha – Paříž se dá stihnout z c.10 hodin
 Náklady na cestu jsou kolem X
 Nabídku a poptávku spolujízdy přes Petite Prague či specializované servery (české, francouzské)

 Vlakem – dá se využít německý Wochenendeticket
 Lístek za 40€ může využít skupina až 5 lidí, platí na místní spoje (Nahverkehr)
 Ze Štrasburku do Chebu se dá s 5 přestupy přejet pomocí místních spojů za 9h45 (odjezd ze
Štrasburku v 7h50, příjezd do Chebu v 17h33)
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Bydlení ve Francii (1/2)
 TYPY BYDLENÍ PRO STUDENTY







kolej (cité (résidence) universitaire)
foyer
pronajmutí pokoje u rodiny (chambre chez un particulier)
pokoj pro služky (chambre de bonne)
samostatný byt (location d‘appartement individuel)
spolubydlení (Colocation či coloc‘)

 PŘÍDAVKY NA BYDLENÍ - APL (Allocations personnalisées au logement) / CAF (Caisse
d'Allocations Familiales)
 Nárok má každý student, který pobývá ve Francii
 Platí se od 2. měsíce pobytu
 Žádat online na caf.fr

 KDE HLEDAT BYT
 Internet
 Agentura
 Petite Prague

 JAKE DOKUMENTY A ZÁRUKY BUDE VYŽADOVAT MAJITEL BYTU A CO S TÍM
 Dossier
 Garant
 Dépot de garantie

Nezapomeňte, že sekce „bydlení je do detailu rozpracovaná v „Poradně“ na našem webu
http://www.csmpf.com/poradna
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Bydlení ve Francii (2/2)
 CO PLATÍTE MAJITELI
 Nájem (loyer)
 Charges – společné poplatky (voda, úklid a správa domu, odpadky, výtah, atp.) – může
obsahovat i topení, pokud je topení společné

 CO PLATÍTE FIRMÁM
 Elektřinu – faktura od EDF je důležitý dokument!
 Plyn (GDF) – pokud je teplá voda/topení na plyn
 Internet

 CO PLATÍTE MĚSTU
 Pobytová (městská dan) – taxe d‘habitation - je splatná tím, kdo bydlí na adrese ve Francii k
1.lednu
 Platí se na podzim (v listopadu) a její výše záleží na i) daňové zátěži města, okresu a kraje ii) velikosti
bytu a jeho tabulkové nájemní hodnotě, iii) příjmu nájemníka
 V případě studenta s minimálními příjmy je částka většinou nízká, resp. nulová

 CO PLATÍ MAJITEL
 Daň z nemovitosti (taxe fonciere) platí majitel podle tabulkové hodnoty bytu

Nezapomeňte, že sekce „bydlení je do detailu rozpracovaná v „Poradně“ na našem webu
http://www.csmpf.com/poradna
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Bankovní účet – příjemná povinnost
 Mít francouzský bankovní účet je víceméně nutnost

 Drtivá většina služeb se platí inkasem (mobil, internet, elektřina, plyn)
 Zejména nájem se platí šekem či převodem
 Všude se budete setkávat se slovem RIB(1) = je to číslo účtu

 Banky si studenty hýčkají a nabízí atraktivní balíčky:

 Učet bez poplatků, peněžitý bonus zdarma (až 90€+), slevové kupony,
výhoda doporučení „parrainage“ (bonusy)

 Založit účet může být komplikované:

 Banka bude chtít potvrzení o francouzské adrese
 právně (nařízení EU) je možné použít (dočasně) českou adresu
 Případně vyžádejte „lettre d‘invitation“, odeslané na vaší dočasnou
adresu, který potvrdí, že někde vskutku bydlíte
 Potvrzení o studiu, které možná ještě nemáte

 Tip 1: zjistit si jaké jsou partnerské banky hostitelské školy a
porovnat jejich nabídky
 Tip 2: jednat rychle, vyrobit šeky a kartu trvá c. týden
 Tip 3: nenechat se odradit, pokud vás banka odmítá/vyžaduje
nějaké nestandardní dokumenty
(1): RIB = Relevé d’Identité Bancaire
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Mobilní telefon – široký výběr sítí

 Ve Francii existují čtyři mobilní sítě a desítky virtualních operátorů –
nabídka je široká

 Operátoři s vlastní sítí: Orange, SFR, Bouygues Télécom a Free Mobile (nemá
kamenné obchody)
 Virtuální operátoři (MVNO): Virgin Mobile, NRJ Mobile, Auchan Mobile, La Poste
Mobile, atd.

 Pokud zůstáváte krátce používat roaming může být nejlepší řešení: SMS
stojí 0,13€, volání za 0,42€/min
 Předplacené karty jsou laciné řešení ale mají velkou nevýhodu: kredit platí
jen 2 – 4 týdny
 U některých virtuálních operátorů je kredit delší (Casino, Auchan, Carrefour)

 Za 20€/měsíc se dá sehnat neomezený tarif:

 Neomezené hovory ve Francii (mobil, pevná), na pevné v EU, nemozené SMS,
neomezený internet pro smartphone

 Pozor na SMS do ČR: u hlavních operátorů stojí 0,3€
 Tip 1: Objednejte si tarif Free 2€:

 Sice neumožňuje volání/SMS do zahraničí ani nemá roaming, ale na to použijete
české číslo
 Získáte 60min+60SMS za měsíc, minuta navíc za 0,05€, SMS navíc za 0,01€

 Tip 2: odjezd z Francie umožňuje legálně přerušit dlouhodobou smlouvu s
operátorem: můžete si koupit dotovaný mobil za 1€, smlouvu zrušit, mobil
nechat
6

Internet – těžko se vejít pod 20€/měsíc
 Drtivá většina domácností používá ADSL připojení za 32€/měsíc obsahující






8 až 24 Mbit internetové připojení (neomezený)
Pevnou linku s neomezeným voláním na pevné ve Francii a cizině (včetně ČR, SR)
Televizní dekodér s desítkamí kanálů
Modem/router s integrovanou wifi
Neplatí se žádné poplatky navíc za pevnou linku France Télécom

 ADSL nabízí SFR, Orange, Free (značky Free a Alice), Bouygues




Vše se dá zařídit po internetu
Modem dostanete poštou nebo balíkovou službou Kiala vyzvedávacího místa poblíž bydliště
Zavést linku trvá většinou týden až 14 dní

 Nejlevnější ADSL nabízí Alice – Alicebox initial za 20€/měsíc, nabízí omezený počet kanálů
 Pozor na poplatky za zrušení („frais de résiliation“): většinou se platí 45 až 96€ (ověrte si, záleží na
operátorovi). Odjezd do zahraničí je legální důvod pro zrušení smlouvy, možná poplatky nebudete
muset platit
 Tip 1: od majitele bytu zjistěte číslo pevné linky a jméno předchozího nájemníka, bude potřeba při
objednávce
 Připojení přes kabel nabízí Numericable, je většinou rychlejší (30 až 100 Mbit/s), ale je dražší
(měsíční poplatky, minimální délka smlouvy, vysoké poplatky za zrušení)
 Připojení přes 3G klíčenku je relativně omezené (3GB/měsíc max) a drahé (kolem 30€/měsíc).
Nabízí Orange, SFR, Bouygues za přibližně stejné ceny
 Existují někteří wifi operátoři (Boingo, Ozone), ale kvalita sítě většinou pokulhává
 SFR, Free a Bouygues aktivují na ADSL modemech svých zákazníků hotspoty SFR jich má například 3
miliony - v bytě většinou chytnete tyto sítě. Je ale třeba sehnat uživatelské číslo od ADSL zákazníka
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MHD – výhodná Carte Imagine´R
 Studenti v pařížském regionu mohou využívat výhodnou jízdenku
Carte Imagine´R
 Výhody Carte Imagine´R
 Stojí polovinu normální tramvajenky: pařížská zóna za 33€/měsíc
 O letních prázdninách se tarif neplatí (platíte 9 měsíců z roka)
 O víkendu, na státní svátky a o školních prázdninách umožňuje jezdit po celé síti v Ile
de France (pařížský kraj), tzv „dézonnage“ – metra, RER, Transilien, autobusy: ušetří
se za dopravu na letiště, výlety do Versailles, Fontainebleau, Giverny, atd.

 Získat Carte Imagine´R se může zdát složité





Ve stanici metra si vyzvednete formulář, který vyplníte
Přidáte potvrzení o studiu od školy v Ile de France
Povolení k inkasu – je třeba mít bankovní účet
Fotografii

 Magnetická karta vám přijde poštou do c.2 týdnů
 Karta se vydává na celý školní rok a musí se začít 1. září, 1. října, 1. listopadu či
nejpozdějí 1. prosince  ti co přijedou na zimní semestr se musí spokojit s
neslevněnou Navigo Mois za 63€
 Předplatné lze zrušit při odjezdu z Paříže, je třeba poslat doporučený dopis s
doručenkou (lettre recommandée avec accusé de réception)
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 Případně můžete zrušit účet a karta bude deaktivována

Systém Vélib‘ - jízda na kole po Paříži
•

Po Paříži a okolních městech je 1 200 stanic Vélib‘ s c. 20 000
koly k pronájmu na krátké trasy
–

•
•

–
–

–

Platební a objednávací terminál

Poplatek za přesáhnutí 30min bude stržen z vaší karty při měsíčním
vyúčtování
Pokud byste nevrátili kolo, bude vám strhnuta blokovaná částka 150€

Předplatné lze nabít na tramvajenku Navigo, speciální Velib
kartu nebo lze použít kód na vytištěném papírku
–
–

•

Je možné při delší cestě po 30min kolo zaparkovat, chvíli počkat a
poté si ho znovu vypůjčit a jet dál
Při přesáhnutí 30min se už platí: 1€ za první půlhodinu nad, 2€ za
druhou nad a 4€ za další každou půlhodinu (čili 50min stojí 1€, 1h15
stojí 3€, atd.)
Mladí do 26 let s ročním předplatným mají výpujčku na 45min
zdarma (je třeba zaslat fotokopii občanského průkazu)

Pro koupi předplatného je potřeba platební karta s čipem
–

•

Uvnitř Paříže je stanice Vélib‘ každých cca 300m

Existuje předplatné na 24h (1,7€) či na 168h (8€), roční stojí 29€
V rámci předplatného je každých prvních 30min výpujčky
zdarma a to v neomezeném počtu
–

•

Stanice Vélib‘

Navigo či Velib kartu stačí přiložit přímo ke zvolenému kolu
Papírový kód a číslo vybraného kola je třeba zadat na terminálu

Než si vyberete, které kolo ze stojanu chcete, tak zkontrolujte
jeho stav:
–

Funkční řetěz, brzdy, sedadlo, nafouknuté duše, přehazovaní
rychlostí, atp.
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Zdravotní pojištění
 Každý student ve Francii musí své škole prokázat, že má zajištěné zdravotní
pojištění (sécurité sociale étudiante) a to buď:
 Zaplacením studentského zdravotního pojištění (203€)
 Pokud studujete v ČR, pojištění za vás platí stát. Vyžádejte si evropský zdravotní průkaz (EHIC) a
ten pojištění nahrazuje.

 Tak nebo onak se budete muset zaregistrovat u oblastní pokladny de sécurité sociale
(CPAM)(1) a ta vám přidělí ekvivalent rodného čísla, numéro de sécurité sociale
 Sécurité sociale hradí cca 60% nákladů návštěvy u lékaře a léků, je vhodné se tedy
připojistit (tzv. mutuelle)
 Základní připojištění stojí c.60€ a díky němu vás bude stát základní návštěva lékaře pouze 1€
regulační poplatek, zbytek vám uhradí sécurité sociale a mutuelle

 Pozor: Ve Francii se u lékaře platí předem, peníze se vám vrací. Jak?





Návštěva praktika stojí 23€, zaplatíte na místě (hotově, šekem, kartou)
Dostanete formulář „feuille de soins“, ten vyplníte a pošlete na CPAEM
Ta vám pošle c.60% nákladů na účet a zároveň výpis
Výpis pošlete Mutuelle a ta vám pošle zbytek (podle vámi zvoleného krytí)

 Tip 1: Pro úplné pokrytí všech výloh (kromě zubní péče) je výhodné koupit si v Česku
cestovní připojištění, nejlevnější je možné získat už od 300 Kč a rok jako službu k platební
kartě.
 Tip 2: studenti mají možnost navštívit univerzitního lékaře, ten je zdarma a většinou po
ruce. Problém může být delší čekací doba.
(1): CPAM = Caisse primaire assurance maladie
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Administrativní otázky
 Od vstupu ČR do EU nepotřebuje český student ve Francii žádat o
pobytovou kartu
 Stačí u sebe mít platný doklad totožnosti

 V roce 2011 vypršela omezení pracovního trhu, český student se
tedy může ucházet o jakoukoliv práci, brigádu
 Placení daní
 Podle mezistátní dohody o zamezení dvojitého zdanění mají studenti platit daně v
domovské zemi
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Studentske organizace pro zahranicni studenty
 Erasmus à Paris: organizuji hlavne vecirky, erasmacke
lode a zajezdy
 EIAP: échanges internationaux à Paris
 Cité internationale universitaire à Paris: 10 000
mezinarodnich studentu
 Etudiant de Paris.fr
 Paris-party: kazdy ctvrtek akce s az 1000 zahranicnich
studentu.Vstup volny do 1 do rana. www.erasmusparty.com
 Le Club Erasmus: mezinarodni setkani, ateliery, kulturni
akce. 10 eur jednorazovy poplatek www.paris-europe.eu
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Jak se ucit francouzstinu primo v Parizi
 Najdete si tandem
 Vyuzijte nabidky jazykovych kurzu pro studenty Erasmu, ktere nabizi
vase skola
 CIUP: Cité interuniversitaire de Paris: konverzacni skupiny
www.ciup.fr
 CIJP: Club International des jeunes à Paris: ruzna kulturni setkani a
hlavne atelier anglicko-francouzske a nemecko-francouzske
konverzace a francouzsko-anglicke divadlo. 10 Eur/rok www.clubinternational.org
 Asociace Euro-Fil: kurzy vyslovnosti. www.euro-fil.com
 Equipes d’accueil et d’amitié pour les étudiantes et étudiants
étrangers: pomoc pri studiu, praktika jazyka, setkavani a kontakt s
francouzskou rodinou. 20 Eur rocni prispevek. equipe.accueil.free.fr
 Chodte na jazykove kurzy, napriklad do jedne z nasledujicich skol
zamerenych na vyuku cizincu. www.qualitefle.fr
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Jazykové školy v Paříži
Název

Orient. cena

Co?

Kde?

Institut Catholique de Paris
– ILCF

735+ €/sem.

• Poměrně levné kurzy a dobrá kvalita
• Skupiny bývají spíše menší

M4 Saint-Sulpice/ M12
Rennes

• Levné a dobrá kvalita.
• Velká nabídka různých kurzů
(literatura, obchodní jazyk, civilizace,
fonetika).
• Různé časy: dopo, odpo, večer
• Skupiny bývají větší

Latinská čtvrť okolo
Sorbonny, Panthéonu a
St-Michel

• Kurzy týdenní, měsíční, semestrální
roční, všechny úrovně a časy
• Možnost začít kdykoli (vždy v pondělí)
• Relativně drahé a větší skupiny
• Přípravky na certifikáty DELF/DALF

M12 Rennes

• Kurzy pořádané pařížskou radnicí jsou
zdarma.
• Oficiálně se lze zapsat jen v září

Radnice jednotlivých
arrondismentů

(4 h/týd.)
Cours de la civilisation et de
la langue française

800 € / sem.
+ zápisné

(6 h/týd.)

Alliance française

800 € / sem.
+ zápisné
(4 h/týd.)

Cours municipaux d’adultes
– FLE

Zdarma

M10 Cluny-La Sorbonne,
RER B Luxembourg

Obecné rady:
•Kurzy francouzštiny nabízí skoro každá vysoká škola. Snažte se ale co nejvíc do jazyka ponořit – chodit do kina, na
večírky, hádat se v bance atd.
•V případě krátkodobého pobytu (Erasmus atd.) složte ještě před návratem do Česka jazykovou zkoušku DELF/DALF.
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Proc jit studovat do Francie
Pro kvalitu vzdelani

 Francouzsky paradox: jedno z nejkvalitnejsich a
zaroven financne nejdosazitelnejsich vzdelani na svete
 Vzdelani je nejobjemnejsi polozka statniho rozpoctu;
pres 20%
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Proc jit studovat do Francie
Pro otevrenost vuci zahranici

 Francie je 3. svetove nejvyznamnejsi zemi co do poctu
zahranicnich studentu, kteri s poctem pres 278 000
predstavuji pres 12% celkoveho poctu studentu
 Francie aplikuje tzv. Politiku rovnosti
 Nabor do prvniho rocniku na univerzitach je malo
selektivni, takze se nebojte nastoupit, I kdyz si jeste
nepripadate prilis kovani
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Zpusoby financovani studia
 Minimalne 750 EUR/mesic (teoretický požadavek,
většinou jej nikdo nekontroluje)
 O stipendia zadat alespon rok dopredu

 Obecne plati, ze vetsi cast podpory poputuje studentum
masteru, doktorantum a hlavne studentum s
nedostatkovym zamerenim
 CampusBourses: repertoar stipendii
vytvoreny campus France, ktery vam umozni
hledat v systému stipendia adaptovana na vas
profil; sdruzuje programy statnich instituci,
firem, nadaci a vysokoskolskych zarizeni
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Stipendia francouzskeho Ministerstva
zahranicnich veci – bourse de l´ambassade
 Podporuji predevsim studenty oboru, ktere koresponduji
strategickem zajmum domovskych statu
 Vstahuji se predevsim na studenty doktorantskych a postdoktorantskych studijnich programu
 Kandidati jsou vybirani striktne na zaklade akademickych a
nikoli socialnich kriterii

 Pro vice informaci se obratte na kulturni odbor Francouzske
ambasady v Praze
 Zadosti se podavaji do zari/rijna s rocnim predstihem
 Ve Francii budete mít statut stipendisty francouzské vlády, což
přináší řadu výhod
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Stipendia francouzskeho ministerstva
zahranicnich veci pro nadane studenty
 Jedna se o nekolik programu, ktere maji umoznit skolam
prijmout ty nejlepsi zahranicni studenty
 Priklad: - le programme Eiffel (Egide), urceny nejlepsim
zahranicnim studentum, kteri si preji studovat ve Francii na
urovni master nebo doktorantske v nasledujicich domenach:
inzenyrske programy, ekonomie, rizeni, pravo a politicke vedy
 Kandidaturu posila skola, ktera se angazuje Vas prijmout v
nasledujicim skolnim roce
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Stipendia francouzskeho ministerstva skolstvi
 Stipendia na zaklade socialnich kriterii (bourse sur criteres sociaux)
 Udelovany jsou CROUSem(1)
 Zadat o ne mohou studenti pochazejici z clenskeho stati EU nebo
EEE, kteri ve Francii minimalne po dobu 1 roku studovali nebo
pracovali
 Je nutne vyplnit takzvane DSE Dossier Social Etudiant nejpozdeji po
30. dubna pro nasledujici skolni rok
• Výpočet lze simulovat na: http://www.cnous.fr/_vie_264.htm, záleží na
příjmu rodiny, počtu dětí, počtu dětí – studentů
– Příklad: Tříčlenná rodina, příjem rodiny 40 tis CZK/měs (2x20tis) = stipendim
úrovně 3 (échelon 3), 310€/měsíc
– Hranice příjmu rodiny (1 dítě) aby studen dosáhl na první úroveň stipendia
(160€/měs) je na úrovni 58tis/měsíc
• Echelon 0 = nedostáváte peníze, ale nemusíte platit školní poplatky
(frais de scolarité)
• Kdo má stipendium sur critères sociaux má nárok na vyšší přídavky
na bydlení (APL/CAF)

(1): CROUS = Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires – regionální organizace
spravující koleje, menzy, stipendia, atp
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Resto U v Paříži
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Convention de stage
 Smouva mezi studentem, skolou a firmou
 Upravuje smluvni podminky a podminky vykonu prace
 Abyste ziskali convention de stage, musite kontaktovat primo
vasi skolu
 Studenti Ceskych skol mohou vyuzit moznosti pracovat ve
Francii pres program Leonardo
 Abyste mohli legalne stazovat, musite podepsat convention,
zridit si sécu a to i prestoze uz jednu mate jako studenti a
deklarovat vase prijmy, a to i presto, ze nejsou zdaneny
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Další tipy...
 Jak levně cestovat po Francii
 Pořiďte si slevovou kartu na vlak Carte 12-25. Stojí 50€ a vyplatí se už
i při dvou cestách
 Sežeňte spolujízdu (covoiturage), existují specializované weby jako
covoiturage.fr
 Zařiďte si síťovou železniční jízdenku pro Francii (InterRail)

 Půjčte si elektromobil Autolib
 Funguje v Paříži a okolních městech
 Je možné si půjčit auto již od 18 let (narozdíl od většiny autopůjčoven)
 Hodí se spíš na krátký přesun (půlhodina stojí přibližně 7€)
 Kartu si můžete zařídit online na www.autolib.eu
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Česká komunita v Paříži
 Petite Prague
 České centrum
 Páteční jazz
 Promítání filmů
 Výstavy
 Koncerty

 Česká škola bez hranic

 Sokol
 Česká katolická beseda
 Velvyslanectví ČR v Paříži
 Atd...
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Zůstaňte v kontaktu s ČSMPF
 Sledujte náš web: http://www.csmpf.com/
 Na webu je kalendář s našimi akcemi
 Máme tam online poradnu s detailní sekcí ohledně bydlení, pojištění

 Přidejte si nás na Facebooku: http://www.facebook.com/csmpf
 Každá naše akce vám vyjede ve zprávách

 Staňte se aktivním členem! Jak se napříkad můžete zapojit?
 …jako spolutvůrce: pořádání akcí, vedení blogu, design a údržba webovek
 …jako člen: navštěvovat akce, sledovat web atd…
 Navrhněte témata pro činnost asociace

 Pošlete nám kontakt na vaše kolegy z Erasmu, na vašeho
koordinátora v ČR i ve Francii
 Pomůžete nám pokrýt co nejvíc kolegů studentů ve Francii!

 Nevíte si rady? Máte problém (bydlení, škola, banka, atp)? Napište
nám či zavolejte, zkusíme se vám co nejlépe pomoci
 E-mail: csmpf@csmpf.com
 Mobil: +33.6.71.08.63.91
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