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AFS obecně  

Cíle AFS 

AFS je celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti 
mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie s cílem pomáhat lidem rozvíjet 
schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v 
současném multikulturním a stále více propojeném světě. 

Vzdělávací princip AFS je založený na kombinaci zkušenostního učení a erudované podpory 
prováděné našimi spolupracovníky. Naše síť vznikla na myšlence dobrovolnictví a práce 
dobrovolníků je i dnes významná hnací síla. Díky celosvětovému systému partnerských organizací 
dnes AFS funguje ve více než 60 zemích, kde nabízí své výměnné programy. 
 
AFS vidí v rozdílnosti a různorodosti kultur klad. V oblasti mezikulturního vzdělávání je každodenní 
osobní kontakt, který spojuje lidi z různých zemí, překonává hranice jednotlivých států a kultur a 
napomáhá porozumět tradici i současnému dění, nenahraditelnou zkušeností. Účast v našich 
programech v roli hostitelské rodiny vás vybaví zkušenostmi a hodnotami, ze kterých budete čerpat 
po celý život. 
 
 
Hostitelský program AFS 

 
Každým rokem hostí na 12.000 rodin po celém světě zahraničního studenta – účastníka některého 
z programů AFS. Výjimkou není ani Česká republika, kde tráví školní rok, semestr či trimestr 
v hostitelských rodinách a na středních školách několik desítek studentů z pěti kontinentů. Jejich 
počet neustále roste. 
Zahraniční studenti bydlí během pobytu v České republice v hostitelských rodinách a navštěvují 
střední školy, zpravidla gymnázia, kde se účastní výuky s přihlédnutím ke svým jazykovým 
schopnostem. Studenti se během programu v České republice účastní čtyř povinných soustředění 
organizovaných dobrovolníky AFS. Soustředění jsou zaměřena na zpracovávání a integraci 
získávaných mezikulturních zkušeností. Rovněž hostitelské rodiny získávají v rámci 
specializovaných školení informace, které je připraví na soužití s mladým člověkem z odlišné 
kultury. Podobně jako v jiných zemích organizují čeští dobrovolníci pro účastníky programu řadu 
dalších aktivit, které jim pomáhají poznat českou společnost i prostředí. 

Během programu se studenti učí česky, seznámí se s českou kulturou i mentalitou, zažijí prostředí 
české školy i rodiny, poznají krásy České republiky. Po návratu domů se tito studenti mohou stát 
osobitými propagátory naší kultury v zahraničí. Hostitelský program je přínosem i pro hostitelské 
rodiny, které oceňují nejen možnost poznat odlišnou kulturu v domácím prostředí a zprostředkovat 
ji místní komunitě, ale i příležitost navázat se studentem osobní vztah, který často přeroste 
v celoživotní přátelství. 
 
 
Co vede rodinu k rozhodnutí poskytnout domov studentovi AFS, často dokonce 
opakovaně? 

 
 obohatíte svůj každodenní život tím, že se o něj podělíte s mladým člověkem z jiné 

země a odlišné kultury 
 poznáte cizí zemi, aniž byste do ní museli vycestovat 

 vy i vaše děti poznají zvyky a jazyk odlišné kultury 

 budete moci Českou republiku a její kulturu představit mladému člověku, který má 
zájem se o ní dozvědět 

 budete mít možnost vidět naši kulturu očima zahraničního studenta 
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 se svým hoštěným studentem a jeho rodinou v zahraniční můžete navázat dlouhodobé 
přátelství 

 pomůžete mladému člověku dospět v samostatnou uvědomělou bytost 

 získáte nového člena rodiny a stanete se součástí celosvětové komunity, která 
podporuje mezikulturní vzdělávání 

Sdílení domova s mladým člověkem z jiné země vám umožní získat hluboké mezikulturní poznání, 
srovnatelné se zkušenostmi z dlouhodobého pobytu v jiné zemi, aniž byste opustili vlastní domov. 
Při soužití se studentem z mnohdy výrazně odlišného kulturního prostředí se vám naskytne 
příležitost vidět sebe, svou rodinu i vlastní zemi a její kulturu jinýma očima. Zpočátku budete 
možná překvapeni, ale postupně zjistíte, že i vy začínáte některé samozřejmé jevy a skutečnosti 
vnímat jinak. Váš student, svými odlišnými zkušenostmi a postoji z oblastí vám dosud neznámých 
či nedostupných, může působit i jako váš průvodce mezikulturním vzděláváním a jeho hoštění se 
tak stane významnou součástí vaší školy života. Rodiny přijímají studenta na dobu jeho pobytu 
jako svého dalšího člena, dobrovolně a bezplatně. Odměnou jim je mnohostranné a jedinečné 
obohacení, které má trvalou hodnotu, a ve většině případů také mimořádné přátelství a vztahy se 
studentem i jeho vlastní rodinou, které přetrvávají několik dalších let.  
 
 
Co říkají o své zkušenosti s hoštěním některé české rodiny? 
 
Hostitelská rodina studentky z Německa – „Přítomnost zahraničního studenta přináší nové 
zkušenosti a informace o zvycích a tradicích v jiných zemích. Člověk se o sobě i o své rodině 
mnoho dozví a procvičí si cizí jazyk. A hlavně, každodenně zažívá spoustu nových věcí, které by 
jinak nezažil.“ 
 
Hostitelská maminka studenta z Japonska – „Jsem ráda, že jsem bohatší o tuto zajímavou 
zkušenost, že jsem mohla poznat úplně cizího člověka a jeho svět. Uvědomila jsem si, že je 
potřeba se stále učit.“ 

Hostitelská rodina studenta z Brazílie – „Naše děti udělaly velký skok v sociálním cítění a 
chování.“ 

Hostitelská rodina studentky z Brazílie – „Získali jsme dceru a sestru, dozvěděli se spoustu 
informací o cizí zemi a jejich zvycích a také viděli spoustu míst u nás doma, v České republice. 
Každý z nás se dozvěděl hodně sám o sobě i o ostatních členech vlastní rodiny. Finanční výdaje 
jsou vedle toho všeho nepodstatné.“ 

 
 
Váš student a vy 
 
 
Role školy – rodiny – AFS v průběhu programu 
 
Zahraniční student, který žije v hostitelské rodině v ČR po dobu 3, 6 či 10 měsíců, je v  odlišném 
postavení než student, který žije v ČR trvale. Proto na tomto místě uvádíme rekapitulaci subjektů a 
vymezení jejich úlohy v průběhu pobytu studenta na programu AFS. 
 
AFS student – se účastní programu AFS na základě podmínek uvedených v dohodě mezi AFS, 
vlastními rodiči studenta a studentem. Ten se zavazuje, že bude dodržovat pravidla AFS 
Mezikulturní programy (viz příloha) a zákony ČR. Ve vztahu ke škole je vázán právy a povinnostmi, 
které vyplývají z jeho studijního plánu a pravidel školy, podobně jako ostatní studenti přijatí ke 
studiu. 
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Hostitelská rodina – přebírá za studenta morální odpovědnost. Ve vztahu ke škole vystupuje jako 
běžná rodina, zajímá se přiměřeně o studijní záležitosti, omlouvá případné absence, apod. 
Rodičovská práva a povinnosti vlastních rodičů tak, jak jsou vymezeny národními legislativami 
jednotlivých zemí, ze kterých studenti přijíždějí, tím nejsou dotčena (např. AFS musí žádat o 
souhlas vlastních rodičů s účastí na sportovních aktivitách, s cestováním, apod.) 

Hostitelská škola – hraje nezastupitelnou roli, neboť program AFS je celosvětově propagován 
jako program vzdělávací, jehož nedílnou součástí je povinná školní docházka studenta do školy 
(více v následující kapitole). Práva a povinnosti školy ve vztahu k zahraničnímu studentovi jsou 
stejná jako k ostatním studentům přijatým ke studiu.  

AFS Mezikulturní programy – se jako organizace dohodou s vlastními rodiči zahraničního 
studenta zavazuje, že vytvoří pro účastníka vhodné pobytové a vzdělávací podmínky (najde 
vhodnou hostitelskou rodinu a školu), zajistí pro něj zdravotní pojištění po celou dobu pobytu na 
programu, poskytne podporu kontaktní osoby (viz níže), zajistí minimálně tři mezikulturní 
soustředění, atd.  

Kontaktní osoba AFS – vyškolený dobrovolník, jehož úlohou je provázet a podporovat studenta 
na programu AFS (např. pomoc s uvedením do školy, organizací volného času, mediace 
případných nedorozumění s hostitelskou rodinou, atd.) 
 
 
Vaše a studentova očekávání 
 
Od doby, kdy jste se k hoštění rozhodli, až do momentu kdy student do České republiky přijíždí, 
uplyne mnohdy několik měsíců. V průběhu této doby se postupně utváří očekávání a představy, 
jaký student asi bude, jaké zážitky vás čekají a co vám hostitelská zkušenost může přinést. Těmi 
stejnými myšlenkami se zabývá také student před svým příjezdem, neboť to, jakým způsobem 
bude probíhat jeho život v hostitelské rodině, největší měrou ovlivní jeho celkovou mezikulturní 
zkušenost. Očekávání studentů a rodin mohou být stejná, podobná, ale také se výrazně lišit (viz 
též kapitola Ke kulturním rozdílům obecně). Pro představu zde uvádíme některé příklady 
očekávání rodin a studentů. 
 
Rodiny 
 
„Lépe se naučíme cizí jazyk.“ 
„Bude to ta správná motivace pro našeho syna/dceru, aby také odjel/a studovat do zahraničí.“ 

„Náš syn/dcera získá výborného kamaráda.“ 

„Třeba to nějak zlepší vztah mezi mnou a dětmi, konečně budeme více času trávit pohromadě.“  

„Vždycky mě lákaly cizí kultury, teď budeme mít svého cizokrajného kamaráda a třeba se za ním 
někdy podíváme i my.“ 

Studenti 

„Budu žít nějakou dobu bez rodičů, naučím se tak, jak být více samostatný.“ 

 „Bude to velkým přínosem pro mou budoucí profesní kariéru.“ 

„V nové zemi se mi podaří žít lépe než doma, najdu si kamarády a budu úplně svobodný.“ 

„Bude to velké dobrodružství, chci hodně cestovat.“ 

„Nevím, tahle země na mě vlastně zbyla, tak se nechám překvapit. Jak se jenom naučím ten jazyk, 
který mi potom stejně k ničemu nebude?“ 
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Je dobré se studentem hned od počátku otevřeně mluvit o tom, co od programu očekával, čeho se 
naopak obává a po čase zjišťovat, do jaké míry se jeho očekávání naplnila, co je možné udělat 
proto, aby se naplnila více. Stejně tak si čas od času uvědomte sami za sebe, do jaké míry se plní 
očekávání vaše a co byste potřebovali od studenta, aby se naplnila. To potom studentovi sdělte. 

Někdy bývá náraz očekávání na životní realitu velmi obtížný, především v případě, kdy na některé 
ze stran byla očekávání příliš vysoká. Určitě by ale nesplněná očekávání neměla být důvodem 
k rychlému ukončení hostitelské zkušenosti. Často se vztah mezi studentem a rodinou vyvíjí 
postupně, všichni prochází několika fázemi prožívání své zkušenosti, které výrazně ovlivňují 
aktuální podobu vztahu a mnohdy na počátku největší roli hrají právě čas, trpělivost a otevřenost 
druhému.  
 
 
První dny v rodině 
 
Společné sžívání se je doprovázeno na obou stranách snahou najít si své místo v novém rodinném 
uspořádání. Pro studenta je tato snaha rozšířena o úsilí pochopit, co je od něj požadováno a 
jakými pravidly by se měl v naší společnosti řídit. Postupně se učí dělat běžné věci jinak, než byl 
zvyklý a osvojovat si společné návyky a rodinné zvyky, které jsou po něm vyžadovány, či se se 
samozřejmostí očekávají. To vše může být provázeno pocity nejistoty, zmatení, a proto student 
v tomto období potřebuje vaši podporu. Potřebuje, stejně jako malé dítě, získat pocit důvěry, jistoty 
a bezpečí. Vy mu v tom můžete pomoci svou vstřícností a trpělivostí a také jasně stanovenými 
pravidly, na kterých budete trvat a stále stejně je dodržovat. Pravidly nemyslíme přílišnou přísnost 
a striktnost, ale spíše jasnou zprávu pro studenta, co si může dovolit a co je naopak nepřijatelné. 
Student by měl být hned na začátku seznámen se všemi praktickými věcmi, které se týkají chodu 
domácnosti – kdy se večeří, kdo vaří, kdy se pere prádlo, kdy se uklízí -, a také s tím, které věci 
jsou k volnému použití a které si lze jen vypůjčit – zubní pasta, ručníky, počítač, apod. Pohovořte si 
také všeobecně o společenských poměrech u nás, naskytne-li se čas a příležitost. Student se 
mnohem raději se vším seznámí předem, než aby riskoval, že udělá něco nevhodného.    

Podstatnou součástí společného hledání svého místa v rodině je také hledání společných 
komunikačních prostředků. Student by měl být od počátku veden k tomu, aby si osvojoval základy 
českého jazyka a co nejrychleji byl tak schopen alespoň základní komunikace (více viz kapitola 
Student a škola). 

Ze zkušenosti víme, že je nejlepší chovat se ke studentovi stejně jako k vlastním dětem. Nový člen 
rodiny by neměl mít žádná privilegia a měl by mít stejná práva a povinnosti jako vaše děti. 

Zde vám přinášíme některé náměty k prodiskutování se studentem. Asi se nelze vyhnout drobným 
faux pas, a proto je dobré pamatovat, že s humorem jde všechno lépe. 

Povinnosti v domácnosti – Co kdo dělá a kdy? Které povinnosti připadnou studentovi? (lze 
vycházet z přihlášky studenta a dopisu rodině) 

Studentův pokoj – Jak často se mění ložní prádlo? Jak a kdy si má student uklízet? Kolik času 
může student trávit ve svém pokoji? Mají být dveře do pokoje přes den otevřené? 

Praní prádla – Kam se dává špinavé oblečení? Kdo pere prádlo? Kdo žehlí? 

Koupelna – Kam se dává mýdlo, zubní pasta, šampon, apod.? Co z toho může používat student? 
Jak je nutné se umývat? (jak často, jak dlouho, kdy?) Kam se dávají mokré ručníky? 

Osobní hygiena – Pokud máte výhrady ke studentovu používání parfémů, střídání oblečení nebo 
koupání, objasněte mu, co je u vás normální. Jestliže tak učiníte hned na začátku, nebude to na 
studenta působit negativně. 

Jídlo – Kdy se snídá, obědvá, večeří? Co má student udělat, když se opozdí? Máte nějaká 
pravidla o braní jídla z lednice? Jak myjete nádobí? Kdo ho myje? 
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Volný čas – V kolik hodin má být student večer doma? Kdy se chodí spát? Jak vás má student 
informovat o tom, kde a s kým tráví večer a kdy přijde domů? Kdy je kdo doma? Kdy je čas na 
společné aktivity? 

Internet – Existují pravidla na užívání internetu? Kolik času může student strávit na svém/domácím 
PC? Popř. na tabletu, chytrém mobilu apod.? V kolik hodin večer už by neměl být na internetu? 
 
 
Adaptační proces a kulturní šok 
 
Během programu každý student v novém kulturním prostředí prochází několika fázemi adaptace. 
Abyste měli šanci pochopit, čím student a také vy sami budete v průběhu mezikulturní zkušenosti 
procházet, nabízíme vám zde jejich stručný přehled. Každá fáze vyžaduje trochu odlišné potřeby a 
chování, které jsou v textu popsány. 

1. fáze – nadšení 

Vše je nové, lákavé, úžasné. Každý se snaží chovat se co nejlépe, ukázat své nejlepší stránky. 
Konverzace je často spíše povrchnější, týká se nekonfliktních témat. Student si uvědomuje hlavně 
na první pohled viditelné znaky kultury. Může se cítit více unaven ze snahy vstřebat co nejvíce 
nových vjemů a informací a tedy se chvílemi „stranit“ konverzace ve snaze nalézt sám pro sebe 
únosnou dávku nových podnětů, které je schopen obsáhnout. Fáze nadšení obvykle trvá první 
měsíc pobytu, tento údaj je ale čistě orientační, průběh jednotlivých fází je velmi individuální. Jak 
se v této fázi chovat? Stačí si nadšení společně se studentem užívat, poskytnout mu orientaci 
v základních pravidlech postupně, jeho tempem tak, aby byl schopen je zpracovávat. 

2. fáze – frustrace aneb kulturní šok 

Začínáme nahlížet a uvědomovat si skutečnější podobu věcí. Nastupuje vystřízlivění, frustrace z 
neporozumění, nedokážeme předvídat chování druhého, začínáme kritizovat a odsuzovat, protože 
vše, co je děláno jinak, než známe, je děláno špatně. Tato fáze může být spojena také s prvním 
vážnějším steskem po domově, ze strany rodiny pak se zklamáním z dosavadního průběhu a 
rozčarováním. Tendence ke kritice a odsuzování je v této fázi naprosto obvyklá a běžná. Důležité 
je i nadále jasně dávat najevo stanovená pravidla a hranice chování, nebát se si důležité otázky 
znovu a znovu vyjasňovat, aby byly správně pochopeny na obou stranách. Dialog, pravidelný 
kontakt a samozřejmě respekt je v tuto chvíli tím hlavním nástrojem, které mohou pomoci kulturní 
šok zmírnit a úspěšně překonat. 

3. fáze – obrat 

V této fázi máme za sebou oba extrémy, pozitivní i negativní. Teprve teď dokážeme věci nahlížet 
reálně, nahlížet také pod povrch věcí, dostat se do hlubšího kontaktu s novou kulturou. V této fázi 
přichází pochopení, navázání hlubších a pevnějších vztahů, otevřenost ke sdílení. Zjištění, že 
mnoho věcí lze dělat i jinak než jsme byli v průběhu let zvyklí a že tato jinakost s sebou přináší 
obohacení. Víme, co si dovolit, jak se chovat a získáváme znovu jistotu a řád, který byl v předchozí 
fázi narušen. 
 

 
 
Student a škola 
 
Povinná školní docházka 

 
Povinná školní docházka je stěžejní součástí pobytu zahraničního studenta na programu AFS. 
Školám je vřele doporučováno, aby student absolvoval výuku se svou kmenovou třídou v plném 
rozsahu, popřípadě s drobnými výjimkami s přihlédnutím k jeho jazykovým schopnostem. Pro 
zahraničního studenta platí školní řád stejně jako pro české děti, proto každá zameškaná hodina 
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musí být řádně omluvena. Zároveň je takto vázán také pravidly AFS, a proto mohou být časté 
absence důvodem k vyloučení studenta z programu AFS.  
 
Student očekává, že s ním první školní den půjdete do školy, ukážete mu cestu z Vašeho domu a 
zpět, představíte ho řediteli a třídnímu učiteli, pomůžete mu s orientací ve škole (šatny, přezůvky, 
jídelna). Pokud Vám časové možnosti nedovolí účastnit se prvního školního dne, informujte o tom 
včas kontaktní osobu studenta – může Vás první den zastoupit. 

Vzhledem k tomu, že jste v bezprostředním kontaktu se studentem, je dobré se v přiměřené míře 
zajímat také o jeho studijní záležitosti, pravidelnou školní docházku, školní pokroky, stejně jako 
u vlastních dětí. Účast na třídních schůzkách samozřejmě není povinná, přesto alespoň telefonát 
v době třídních schůzek je důležitým komunikačním prvkem se školou. Škola sama nahlíží na 
hostitelské rodiče přirozeně jako na každé jiné rodiče studenta, a proto právě vás může sama 
kontaktovat v případě drobných problémů. Obecně by mělo platit, že otázky absence nebo 
drobných výchovných problémů řeší škola nejprve s vámi, jako hostitelskou rodinou, pokud tyto 
problémy přetrvávají, řeší je s kanceláří AFS, respektive koordinátorkou hostitelského programu. 
 
 
Studijní plán 

 
Obecnou praxí je, že studijní plán studenta domlouvá se školou přímo hostitelská rodina, na kterou 
se škola přirozeně obrací jako na první instanci, neboť je se studentem v každodenním kontaktu. 
Proto si vám zde dovolujeme uvést dosavadní zkušenosti, které s utvářením studijního plánu 
máme, a mohou vám být nápomocny, pokud byste se aktivně do jeho přípravy zapojili.  
 
Některé školy volí variantu individuálního plánu, kdy student střídá různé třídy na jednotlivé 
vyučovací hodiny. AFS podporuje ale školy v úsilí, aby student absolvoval co nejvíce vyučovacích 
hodin s jednou, kmenovou třídou a hodiny v jiných třídách byly spíše výjimkou. Z dlouhodobých 
zkušeností vyplývá, že v tomto případě má student mnohem větší šanci zapojit se aktivně do života 
školy, zároveň je takto možné lépe dbát na dodržování pravidelné školní docházky a efektivně řešit 
případné problémy spojené se studiem nebo integrací studenta ve škole. 
 
Pokud se rozhodnete pro individuální plán, je třeba dát pozor, aby student neměl příliš rozvolněný 
rozvrh, např. s vynechanými hodinami uprostřed dne, méně hodinami, apod. Zahraniční studenti 
pak často nevědí, do které třídy mají nastoupit tu kterou hodinu, nevytvoří si vztah ke své kmenové 
třídě a hlavně to znamená nižší míru kontroly pravidelné školní docházky a zvyšuje se tak množství 
studentových absencí. Vzhledem k tomu, že nedodržování povinné školní docházky může vést až 
k vyloučení z programu, velmi vás v tomto ohledu prosíme o spolupráci a včasné informování ve 
chvíli, kdy zjistíte, že student toto důležité pravidlo nedodržuje. Ačkoli rozumíme tomu, že student 
v průběhu pobytu prochází náročnými obdobími, kdy mu školní docházka nepřijde důležitá a 
považuje ji víceméně za „ztrátu času“. Přesto teprve společným řešením těchto pocitů se školou 
můžeme dospět k efektivnímu využití času v České republice a předejít tak bezcílnému hledání 
„náhražkových“ aktivit.  
 
 
Čeština a výukové materiály 
 
Student většinou přijíždí do České republiky bez jakékoli znalosti jazyka. Protože je společným 
zájmem, aby si český jazyk co nejdříve osvojil, poskytuje mu AFS k tomuto účelů několik materiálů: 
 
Učebnice a cvičebnice češtiny Step by step 

 klasická učebnice českého jazyka pro cizince. Učebnici mají studenti možnost zakoupit od 
 AFS po příletu do ČR. Po skončení programu studentům nabízíme odkup učebnice zpět do 
 AFS za cenu dle stavu knihy. 
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Anglicko-český slovník 

 slovník vytvořil náš bývalý hoštěný student. Obsahuje základní slovní zásobu rozdělenou 
tematicky do skupin a vysvětlení gramatiky. Studentům by slovník měl pomoci především 
k rychlé orientaci v jazyce v prvních týdnech programu.  
 

Pracovní sešit – Dobrodružství Česko 

 
 studentům je poskytován v elektronické verzi. Obsahuje kapitoly rozdělené do tematických  

 okruhů, které studentovi pomáhají k orientaci v českých reáliích a zvycích. Jednotlivé úkoly 
mohou být obohacením nejen pro studenta, ale také pro vás, neboť vám mohou přinést 
mnoho podnětných otázek ke společným rozhovorům. A ty jsou pak prostředkem, jak poznat 
kulturu studenta a podívat se cizíma očima na tu naši. 
 

Kromě těchto materiálů můžete využít samozřejmě i jakýchkoli dalších kreativních prostředků jako 
je jazykové pexeso, kartičky s názvy jednotlivých věcí rozmístěné po bytě v jazyce studenta, česky 
a anglicky, společné sledování filmů s titulky, diskuze nad nimi, pohádkové knížky, společné výlety 
s opakováním slovní zásoby, atd. 

 

Učební pomůcky a cestovné do školy 
 
Náklady na učební pomůcky, učebnice a cestovné do školy hradí AFS. Náklady na případné další 
učebnice a slovníky sloužící k soukromé výuce českého jazyka nemohou být studentům 
proplaceny. Výlohy budou uhrazeny na základě předložení / zaslání originálu platebního dokladu 
na příslušné číslo účtu hostitelské rodiny, popř. je možné tyto výlohy studentovi uhradit přímo 
v kanceláři během pracovní doby.  
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Praktické informace 

Časový průběh programu AFS 

 

Povinné aktivity 

Povinnou součástí programu jsou čtyři soustředění (popříjezdové, kulturní, pololetní a 
závěrečné), v rámci kterých mají studenti šanci reflektovat prožívané mezikulturní zkušenosti a 
sdílet své zážitky se skupinou ostatních studentů. Soustředění jsou organizována jednotlivými 
dobrovolnickými skupinami a o jejich konání jsou studenti společně s hostitelskými rodinami 
s dostatečným předstihem informováni. Náplň jednotlivých soustředění vyplývá z mezinárodních 
standardů AFS, zde vám přinášíme alespoň stručný přehled témat, která se na těchto 
soustředěních probírají. 



11 

 

 

Soustředění a témata, která se v rámci soustředění probírají 

 

Nepovinné aktivity 

Nad rámec těchto soustředění AFS dobrovolníci pořádají aktivity pro studenty a hostitelské rodiny, 
které jsou nepovinné a studenti se jich účastní po dohodě se svou hostitelskou rodinou. Mezi 
takovéto aktivity patří např. mezinárodní večeře, lyžování, bruslení, AFS ples, výlety, grilování a 
další neformální setkávání. Jedná se o tzv. Dosí stoly (Dos = dobrovolnická skupina, viz níže). O 
těchto aktivitách jsou studenti a jejich rodiny informováni průběžně během roku dobrovolníky 
kanceláří AFS. 
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Přihlášení na Cizineckou policii / Odbor azylové a migrační politiky 

 
Každý AFS student má za povinnost se po příjezdu do České republiky přihlásit k pobytu na 
místním pracovišti Cizinecké policie / Odboru azylové a migrační politiky.  
V rámci tohoto přihlášení rozlišujeme: 
 

 studenty ze zemí Evropské unie, kteří se nahlašují do 30 dnů po příjezdu do ČR na 
místním pracovišti Cizinecké policie 
 

 studenty ze zemí mimo Evropskou unii, kteří přijeli na tříměsíční nebo semestrální pobyt a 
přihlašují se do 3 pracovních dnů po příjezdu na místním pracovišti Cizinecké policie 
 

 studenty ze zemí mimo Evropskou unii, kteří přijeli na roční pobyt a přihlašují se do 3 
pracovních dnů po příjezdu na místním pracovišti Odboru azylové a migrační politiky 
(OAMP), kde zároveň požádají o vystavení tzv. biometrického průkazu 

 
Bližší informace o postupu nahlašování a místě pracovišť Cizinecké policie / OAMP dostanete před 
příjezdem svého studenta z kanceláře AFS.  
 
Přihlášení studenta na Cizinecké policii / OAMP probíhá za přítomnosti člena hostitelské rodiny. 
 
 
Zdravotní péče a návštěva lékaře 

 
Každý AFS student je plně zdravotně pojištěn do výše 1.000.000 dolarů na každý jednotlivý případ 
u mezinárodní pojišťovny Starr Indemnity and Liability Company. Pojištění má celosvětovou 
platnost, neplatí jen v domovské zemi účastníka. Studenta tedy není nutné na cesty mimo Českou 
republiku připojišťovat. Pojištění kryje i náklady na úrazy spojené se sportovními aktivitami, např. 
lyžováním. Každý student má u sebe kartičku tohoto pojištění. Na kartičce pojištěnce je uveden 
kontakt na kancelář AFS a také kontaktní údaje na pojišťovnu Starr Indemnity and Liability 
Company, které je možno použít v naléhavých případech.  
Léčebné výlohy mohou být u lékaře hrazeny buď hotově samotným studentem (platba je pak 
zpětně uhrazena studentovi kanceláří AFS) nebo platbou na fakturu vystavenou přímo organizaci 
AFS. Při návštěvě lékaře je nutné požádat o vyplnění formuláře pro pojišťovnu Starr Indemnity and 
Liability Company, bez něhož nemůže být lékařské ošetření kanceláří zpětně uhrazeno. Tento 
formulář najdete v příloze. Dále je nutné předložit doklad o zaplacení lékařského ošetření. 

Zdravotní pojištění hradí všechny léky a pomůcky nutné k uzdravení, které nejsou volně prodejné a 
byly předepsány lékařem na předpis. Volně dostupné léky (i když na předpis od lékaře), jako např. 
Paralen, Acylpyrin, Ibuprofen, nosní kapky, pastilky na bolení v krku apod. pojištěním hrazeny 
nejsou. 

Podrobné informace o zdravotním pojištění AFS, o tom, co je pojištěním kryto a co je naopak 
vyloučeno, naleznete ve zvláštním dokumentu, který obdržíte spolu s touto příručkou. 

Pojištění studentů na škodu třetí osobě je volitelné a záleží na vlastních rodičích studenta, zda 
pojištění uzavřou. 

 
 
Kontakt s AFS – kontaktní osoby 

 
Kromě soustředění, která se pro AFS studenty a jejich hostitelské rodiny během AFS programu 
pořádají, je po celou dobu programu studentům a jejich hostitelským rodinám k dispozici AFS 
dobrovolník, tzv. kontaktní osoba. Kontaktní osoba je vyškolený AFS dobrovolník, který je 
průvodcem zahraničního studenta v odlišné kultuře, jeho oporou v novém prostředí a podporou 
hostitelské rodině v její mezikulturní zkušenosti.  
Mezi nejdůležitější úkoly kontaktní osoby patří: 
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 Poskytnutí studentovi a hostitelské rodině informace o AFS, její historii, struktuře, 
procedurách a aktivitách, kterých se může student nebo rodina zúčastnit. 

 Zapojení studenta do nového prostředí, pomoc převážně v prvních měsících programu 
s nalezením volnočasových aktivit pro studenta. 

 V případě potřeby vyjasnění pravidel AFS programu (např. cestování studentů během 
programu, víza, školní docházka). 

 Mediace případných konfliktů či nedorozumění, které během programu mezi AFS 
studentem a jeho hostitelskou rodinou mohou nastat.  

Kontaktní osoba je povinna minimálně 1x za měsíc kontaktovat svého studenta a jeho hostitelskou 
rodinu. Za učiněný kontakt se považuje: telefonát, osobní návštěva, setkání na aktivitách 
pořádaných AFS.  

V případě potřeby může hostitelská rodina i hoštěný student svou kontaktní osobu kontaktovat a 
požádat o pomoc. 
 
 
Cestování studenta během AFS programu 
 

Vzhledem k tomu, že do České republiky každým rokem přijíždějí studenti nejen z Evropy, ale také 
z jiných kontinentů od Asii přes Severní a Jižní Ameriku, je pro ně pobyt na AFS programu v České 
republice jedinečnou šancí, jak se podívat do okolních zemí v Evropě. AFS studenti však mají 
povinnosti vůči své hostitelské rodině, škole a AFS. AFS je po celou dobu programu za studentovu 
bezpečnost zodpovědná a tomu také odpovídají poměrně přísná pravidla cestování (viz. příloha). 

V rámci cestování rozlišujeme: 

Cestování po ČR 

 Studenti smí cestovat po ČR s hostitelskou rodinou, hostitelskou školou a se skupinami 
AFS uznanými (sportovní klub, jazyková škola, ZUŠ, atp.) či v rámci oficiálních AFS aktivit 
a výletů. 

 Do 1. ledna včetně (resp. do 1. května u letních semestrálních programů), studenti 
nemohou cestovat sami po ČR na dobu delší než 1 den. Stejně tak nemohou studenti před 
1. lednem (před 1. květnem u semestrálních studentů) zůstat sami doma přes noc.  

 Do 1. ledna mohou studenti navštívit na dobu ne delší než 48 hodin, pouze jinou AFS 
hostitelskou rodinu, a to se souhlasem svojí hostitelské rodiny a hostitelské rodiny, kterou 
chtějí navštívit. 

 Po 1. lednu (resp. po 1. květnu u letních semestrálních programů) mohou studenti cestovat 
mimo svou hostitelskou rodinu na dobu ne delší, než 48 hodin. K tomu potřebují svolení 
hostitelské rodiny. 

 Cestou nesmí být narušena školní docházka, v případě cesty studenta s hostitelskou 
rodinou musí hostitelská rodina studenta ve škole omluvit 

Cesty do zahraničí 
 

 Cesty do zahraničí je možné uskutečnit s hostitelskou rodinou, hostitelskou školou, popř. 
hostitelskou školou jiného AFS studenta (k tomu je třeba písemného svolení dané školy), 
v rámci oficiálních AFS výletů či se skupinami AFS uznanými (sportovní klub, jazyková 
škola, ZUŠ, atp.). 

 Student, případně hostitelská rodina, musí vždy o cestě do zahraničí předem informovat 
AFS kancelář. Ta informuje AFS kancelář v domovské zemi studenta a vyžádá si pro cestu 
povolení vlastních rodičů studenta. 
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Nezávislá cesta 

 V rámci AFS programu je studentovi povolena jedna tzv. nezávislá cesta do zahraničí 
bez účasti hostitelské rodiny nebo školy. Pro takovouto cestu musí mít student 
povolení AFS kanceláře, hostitelské rodiny a vlastní rodiny. 

 Student může cestovat s přáteli, jinými AFS studenty, spolužáky, hostitelskými 
sourozenci, AFS dobrovolníkem apod. 

 Student může navštívit v zahraničí jiného AFS studenta a jeho hostitelskou rodinu 
v dané zemi či např. svého bývalého hostitelského sourozence, kterého jeho vlastní 
rodina doma hostila. 

Pravidla pro Nezávislou cestu 

 1x za dobu pobytu na programu AFS.  

 Délka je maximálně 5 dní (včetně cesty) do jedné evropské země z následujícího 
seznamu: Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, 
Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie. 

 Cestu nelze rozdělit do dvou termínů, např. 2 dny v květnu a 3 dny v červnu. 

 Student nemůže navštívit svou domovskou zemi. 

 Nejpozději 3 týdny před cestou musí student sdělit AFS kanceláři přesný termín cesty, 
destinaci, adresu ubytování a telefonní číslo, jméno spolucestujícího/ích, a plán cesty, 
aby si AFS kancelář mohla vyžádat svolení vlastních rodičů studenta/ky (pokud svolení 
rodičů nepřijde do kanceláře AFS před odjezdem, nemůže student/ka vycestovat). 

 V případě potřeby víza do země, kam chce student vycestovat, si sám zajistí potřebné 
náležitosti proto, aby mu vízum bylo uděleno. Nejlepší je odeslání kopie víza na 
velvyslanectví země, kam chce vycestovat, s dotazem, jak přesně v této záležitosti 
postupovat. Vzhledem k množství studentů a možností zahraničních cest nemůže AFS 
v tomto ohledu každému studentovi při zařizování víz asistovat. 

 Student musí být řádně omluven ve škole  

 Pro cestu doporučujeme zvolit květen či červen, kdy je pro cestování vhodnější počasí 
a také výuka na konci školního roku je již volnější. 

 

Cestování s vlastními rodiči či jinými příbuznými se nedoporučuje. Zde velmi záleží na osobním 
prožívání každého jednotlivého studenta. Návštěva vlastních rodičů nebo přátel může velmi 
nepříznivě narušit průběh programu a znesnadnit pobyt jak studentovi, tak hostitelské rodině. 
Pokud rodiče chtějí navštívit dceru či syna v hostitelské zemi, musí před plánováním cesty 
kontaktovat kancelář AFS v domovské zemi studenta. Ta s AFS v hoštěné zemi posoudí, zda je 
návštěva rodiny v konkrétním případě vhodná. AFS student i jeho vlastní rodiče jsou před 
nástupem na program o nevhodnosti výše uvedených návštěv informováni. 

Studenti nemohou v průběhu programu navštívit svou domovskou zemi. V naléhavých případech 
(jako např. nemoc blízkého člověka, úmrtí nebo jakákoliv vážná událost v domovské zemi) je 
možné na dobu nutnou vyvázat studenta z AFS programu. V takovém případě je nutné ihned 
kontaktovat AFS kancelář. 
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Kulturní rozdíly a eventuální problémy 
 
„Kultura je povětšinou zdrojem konfliktů, spíše než souznění. Kulturní rozdíly jsou přinejmenším 
nesnadné a často vedou k nedorozumění.“ 

 Prof. Geert Hofstede, Maastrichtská univerzita 

Profesor Hofstede se v 60. letech 20. století začal zabývat otázkou, jak je možné, že v mezinárodní 
firmě IBM, která má stejné procedury, normy a zavedené pracovní postupy ve všech svých 
pobočkách na celém světě, dosahují jednotlivé pobočky různého množství a kvality výstupů. Díky 
obsáhlým dotazníkům rozeslaným zaměstnancům této firmy začal postupně odkrývat skutečnost, 
že pracovní návyky, postupy, ale i např. uspokojení z práce jsou specifické pro každou zemi a je 
třeba se zaměřovat nejen na osobní preference jednotlivců, což například zkoumal již Henry Ford 
na počátku 20. století, ale i na kulturní zázemí, ze kterého jednotlivec vychází, neboť i to má 
podstatný vliv na „naprogramování mysli“, jak rozdíly ve smýšlení, jednání a cítění lidí pojmenoval 
prof. Hofstede. 

Tímto obecným – a na první pohled poněkud pesimistickým úvodem kapitoly o kulturních rozdílech 
– bychom si vás dovolili upozornit na skutečnost, že zahraniční studenti přijíždí do České republiky 
s jistým „naprogramováním své mysli“ – se svými návyky v chování, jednání, se svým náhledem na 
školní docházku, na trávení volného času, na pomoc v domácnosti. Stejně jako my zde v České 
republice vnímáme své chování a jednání jako obecně platné, tak i zahraniční studenti přichází na 
rozdíly mezi vnímáním a chováním lidí z jiných kulturních zázemí postupně – právě díky umístění 
v hostitelské rodině, díky českým kamarádům a dalším sociálním aktérům. Na této cestě za 
poznáním „jiného a odlišného“ nejsou ovšem studenti osamoceni. Hostitelské rodiny je po celou 
dobu doprovází. 

Na dalších řádcích si vám proto dovolujeme přiblížit obecné poznatky o „naprogramování mysli“ 
jednotlivých kulturních skupin a oblasti společenského života, ve kterých se kulturní rozdíly 
projevují. Byť je vždy velmi obtížné jakkoliv generalizovat jednání jednotlivců, věříme, že vám níže 
uvedené informace pomohou snáze nalézt společnou řeč se zahraničním studentem, protože 
pojmenované kulturní rozdíly přestávají být hrozbou a zdrojem konfliktů, a naopak se stávají 
zdrojem pochopení, porozumění a vzájemného obohacení. 

Studenti z USA 

 
Studenti z USA jsou obecně zvyklí vyjadřovat otevřeně své názory a postoje nejen na věci veřejné, 
ale i na věci soukromé. Tato skutečnost hostitelské rodiny v mnoha případech zaskočí zejména 
tím, že se studenti z USA jeví jako poněkud arogantní, vyspělí, nezávislí, samostatní a zvyklí 
rozhodovat o sobě samých. Americká společnost je silně individualistická, kdy každému jedinci 
jsou předkládány jeho individuální zásluhy, ale i prohry. Studenti z USA mají jasnou představu o 
své budoucnosti, jsou velmi zdatní v komunikaci, v organizaci svého volného času. Je proto 
vhodné, studenty z USA zapojit do rozhodování o trávení volného času, do diskusí o společných 
plánech, pravidlech, ptát se na jejich názor a stanovisko, spíše než postavit je před hotovou věc. 
Není neobvyklé, že studenti s mateřským jazykem angličtinou mají problémy naučit se dobře 
česky. Bývá tomu tak zejména proto, že jejich okolí využívá možnosti zdokonalit se v tomto jazyce 
a student tudíž není nucen používat jazyk český. Doporučujeme proto, stanovit jasná pravidla 
používání angličtiny a češtiny v hostitelské rodině tak, aby z toho profitovala jak hostitelská rodina, 
tak zejména zahraniční student. 

 
Studenti z Jižní Ameriky 
 
Studenti z Jižní Ameriky jsou obecně považováni za velmi komunikativní, přátelské a společenské. 
Základem latinské společnosti je často rozvětvená rodina vázaná velmi vřelými rodinnými vztahy. 
Vřelost vztahů převažuje i mezi blízkými kamarády a obecně lze říci, že i řada vnějších vztahů je 
velmi neformálních (vztah k autoritám – např. ke středoškolskému profesorovi). Na druhou stranu 
platí, že latinskoamerická společnost je poměrně výrazně rozvrstvená, s jasnými atributy té které 
společenské třídy. Bývá časté, že žena - matka je v domácnosti, jejíž součástí je i pomocnice 
v domácnosti (a nemusí se jednat o rodinu s vyššími příjmy). Studenti z těchto zemí proto nebývají 
zvyklí příliš se zapojovat do domácích prací a je proto vhodné hned z kraje pobytu studenta 
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v domácnosti (ale i ve škole) jasně stanovit jeho / její povinnosti. Studenti z Jižní Ameriky jsou 
velmi podnikaví, obvykle nemívají problém v sociálních vztazích s vrstevníky, někdy se mohou 
hostitelské rodině jevit tyto aktivity jako příliš časté. Znovu je proto vhodné jasně studentovi sdělit 
svá očekávání hned z kraje pobytu studenta v hostitelské rodině. 

 
Studenti z Asie 

 
Ze zkušeností víme, že studenti z Asie se jeví hostitelským rodinám jako spíše tišší, zodpovědní, 
méně komunikativní, bezproblémoví a disciplinovaní studenti. AFS Mezikulturní programy připravilo 
pro hostitelské rodiny asijských studentů brožuru, která dopodrobna rozebírá komunikační 
specifika asijských studentů a aspekty jejich kultury, které se přímo dotýkají hostitelské zkušenosti. 
Na tomto místě se zmíníme pouze o několika obecných hlediscích a v dalším odkazujeme 
hostitelské rodiny na zmiňovanou příručku. 
Bývá pravidlem, že studenti z Asie prošli velmi náročným výběrovým řízením, než byli přijati na 
program AFS. Účast na programu AFS je ctí nejen pro studenta samotného, ale i pro celou jeho 
rodinu. Selhání na programu je vnímáno stejně kolektivně. V asijských rodinách zaujímá 
formálnější úlohu v rodině matka, která má velký respekt ze strany potomků. Získat dobré vzdělání 
je vnímáno jako vstupenka k lepšímu, zajištěnému životu. Není proto překvapením, že disciplína a 
poslušnost je pro asijské studenty typická. Sociální role mezi generacemi jsou jasně odděleny a 
mladší generace jsou navyklé projevovat úctu (skloněním hlavy, tišší mluvou) vůči starším 
generacím. Vyjádření nesouhlasu, neporozumění je v asijských společnostech považováno za 
neslušnost. Z našeho úhlu pohledu je proto velmi obtížné rozpoznat momentální pocity a nálady 
asijských studentů, stejně tak si nemůžeme být jisti, zda projev souhlasu ze strany asijského 
studenta znamená skutečné porozumění, či jen ostych přiznat, že sdělení nerozuměl/a. Proto 
doporučujeme hostitelským rodinám psát veškeré podstatné informace na papír a to minimálně ze 
začátku hostitelské zkušenosti. Studenti jsou velmi adaptabilní a jejich počáteční ostych 
s postupem času opadá.  
Školní docházka v asijských zemích zabírá studentům podstatnou část jejich týdne, včetně 
víkendů. Pro asijské studenty proto může být obtížné zorientovat se v přemíře volného času po 
skončení školní docházky v České republice. Doporučujeme proto studentům pomoci se zajištěním 
volnočasových aktivit a nejlépe poprosit některého ze sourozenců, aby studenta na aktivitu 
doprovodil. Samozřejmě je třeba nechat rozhodnutí, zda student bude ve volnočasové aktivitě 
pokračovat, na samotném studentovi. 
 
Ke kulturním rozdílům obecně 
 
Během setkání se s jiným člověkem – a nemusí se hned jednat o člověka z jiné kultury, stačí 
setkání mezi mužem a ženou, nadřízeným a podřízeným, lidmi z různých společenských vrstev – 
vždy hrají důležitou roli signály, které k nám daný člověk vysílá: jak je oblečen, jaké jazykové 
výrazy používá, jak se chová, jak gestikuluje, o čem mluví, jak rychle mluví, apod. Z těchto 
jednotlivostí jsme schopni dát dohromady zevrubný odhad toho, s jakým člověkem právě mluvíme. 
K tomuto odhadu nám velkou měrou napomáhá skutečnost, že jsme vyrostli v určitém kulturním a 
sociálním prostředí, které nám dalo nástroje orientace ve světě a v sociálních vztazích. Co se ale 
stane, pokud se setkají dva lidé s odlišnými kulturními vzorci chování a jednání, které nejsou 
podloženy společnou historií, výchovou, socializací, apod.? Velmi často pokračujeme v uplatňování 
naších naučených postupů a návyků při posuzování jednání a chování druhých (oni ostatně 
pokračují v tom samém), které ovšem nemusí být platné. Jak je potom možné dojít ke vzájemnému 
porozumění a pochopení mezi lidmi z jiného kulturního prostředí? Doporučujeme velkou dávku 
trpělivosti („je obtížné pochopit danou věc napoprvé, rád / ráda ti to ukážu, vysvětlím znovu“), 
zúčastněné pozorování („vidím, že se náš zahraniční student ostýchá dávat své prádlo prát s 
naším“), chápavé dotazováním se („všimnul jsem si, že si pereš své prádlo v ruce, uvítal/a bys, 
pokud bych ti vysvětlil/a jak se pouští pračka, aby sis mohl/a prát sám/a?“) a poskytování 
konstruktivní zpětné vazby („to, že jsi včera přišel/a o hodinu pozdě domů ve mně vyvolalo obavy. 
Rád bych, abys to příště nedělal/a a pokud se to stane, zavolal/a mi na můj mobil“). Více 
podrobností naleznete v příloze. 
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Konflikty a jejich zvládání 

Řešení konfliktů 

Konfliktní situace jsou něco, s čím je třeba během hostitelské zkušenosti počítat. Svou roli v tomto 
ohledu hraje odlišné kulturní zázemí, zvyky a tradice, různé chápání pozorovaného chování a 
mnoho dalších faktorů. Některým z nich lze úspěšně předcházet, pokud si je včas uvědomíme a se 
studentem si tyto otázky vyjasníme. Hostitelská zkušenost je nejen možností poznat zblízka 
odlišnou kulturu a nechat se inspirovat a obohatit, ale i cestou sebepoznání a nahlédnutí na 
fungování rodiny z jiného úhlu pohledu. Konflikt nemusí být vnímán negativně, ale jako cesta k 
prohloubení porozumění. 

Hlavně z počátku mohou konflikty pramenit z rozdílných očekávání, která má od programu student 
a která máte vy, jako rodina i jako její jednotliví členové. Jak příliš vysoká, tak příliš nízká 
očekávání mohou ve vzájemném sžívání se být na obtíž. Být si svých reálných očekávání (těch 
viditelných, i těch skrytých) vědom, znamená první krok k tomu, aby se vám společně se 
studentem podařilo najít kompromis mezi vzájemným očekáváním a realitou.  

Svou roli hrají také hodnoty, které jako rodina zastáváte, pravidla vzájemného chování, která 
respektujete a která nemusí být studentovi z počátku jasná. Z jejich narušení může pramenit 
nejistota a mnohé otázky: Je to takto správně? Jsme my ti zvláštní, kteří by se měli změnit? Měl by 
se změnit student? Předtím, než nejistota přeroste v konflikt, je vždy důležité si uvědomit:  

 Jaké hodnoty jsou pro mě (naši rodinu) důležité?  

 V čem se změnit mohu / můžeme / může změnit student?  

 V čem se v žádném případě měnit nemohu / nechci, a potřebuji tedy od studenta, aby 
se přizpůsobil? 

 

Přinášíme vám výběr z častých psychologických příčin konfliktů… 
 
Zklamání vysokých očekávání, vzájemná nesympatie, konfliktní zájmy (cíle, strategie chování, 
vnímání pohodlí a nepohodlí), narušení sebeúcty/sebedůvěry, nedorozumění, přílišné nároky / 
pocit přílišného tlaku ze strany druhého, stres, pocity nejistoty 
 
… možných obranných reakcí na ně… 
 
Snaha se konfliktu vyhnout / nevidět ho, snaha vyhnout se komunikaci s člověkem, s nímž problém 
mám, snaha tlačit příliš druhého, aby se choval tak, jak já chci, hledání spojenců, abych vytvořil/a 
„většinu“, přistoupení na kompromis, který pro mě není uspokojivý 
 
… strategie vedoucí k úspěchu… 
 
Integrace, aneb našli jsme si prostor a čas, aby možnosti byly řečeny, prodiskutovány, vysvětleny a 
podařilo se nalézt řešení, které je uspokojivým kompromisem pro obě strany. 
 
Model zvládání konfliktu 

 
 uvědomění si konfliktu a připuštění jeho existence 
 formulace potřeb a zájmů, uvědomění si úrovně, na které se konflikt odehrává (osobní 

vztah k druhému, úroveň hodnot a kulturních tradic, objektivní překážka ve vzájemném 
soužití) 

 pokud identifikujete jako zdroj konfliktu objektivní překážku, zkuste si uvědomit, zda za 
ní neleží další důvod pramenící z některé z předchozích dvou zmíněných úrovní. Ten 
je třeba vyřešit na prvním místě, aby se podařilo překonat také onu objektivní 
překážku. 
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 formulace očekávání a přání. Rozlišujte mezi projevy a příčinami problému. 

 vyslechnutí si informací z druhé strany 

 diskuze nad různými možnostmi řešení 

 dohoda neboli vítězství na obou stranách 

… a v případě, že se budete mít chuť, také malý domácí úkol 

Na základě přečteného textu si zkuste odpovědět na následující otázky: 

 Která z předchozích možností by se mohla vztahovat i na mě / na studenta? 

 Jaké strategie používám k úspěšnému zvládání konfliktů? 

 Jaké strategie zvládání konfliktů znám a mohl/a bych je zkusit využít? 

K orientaci v těchto a dalších otázkách vám může pomoci dotazník, který naleznete v příloze. 
 
 
Podpora ze strany AFS 
 
Kancelář AFS 
 
AFS se snaží vytvářet příležitosti ke společnému setkávání se hostitelských rodin, možnosti sdílení 
ať už pozitivních tak negativních zážitků se zahraničními studenty a hledání cest k řešení 
případných problémů. Z tohoto důvodu organizujeme několikrát do roka setkání hostitelských rodin 
většinou na lokální úrovni.  
V průběhu hostitelské zkušenosti je vám kancelář AFS k dispozici pro řešení praktických náležitostí 
(víza, zdravotní pojištění, atp.) i problémů se studentem. Budeme velice rádi, pokud nás budete o 
průběhu hostitelské zkušenosti informovat, i my vás několikrát v průběhu roku kontaktujeme, 
abychom si byli jisti, že vše probíhá v pořádku. 
 
Dobrovolníci AFS 
 
Jak je popsáno v úvodu, AFS je dobrovolnickou organizací, která sdružuje přibližně 200 
dobrovolníků z celé republiky. Dobrovolníci tvoří takzvané Dosy, dobrovolnické skupiny, které jsou 
momentálně členěny dle jednotlivých regionů na DOS Praha, Plzeňsko, Ústecko, 
Českobudějovicko, Liberecko, Pardubicko, Brněnsko a Ostravsko. Dobrovolníci v průběhu roku 
organizují nejrůznější volnočasové aktivity pro studenty a hostitelské rodiny, o kterých vás budou 
informovat. 
Zároveň je každému studentovi přidělena tzv. kontaktní osoba z řad zkušených dobrovolníků. 
Kontaktní osoba by měla být se studentem, ale i vámi, nejméně jednou za měsíc v kontaktu a 
vědět o aktuálních otázkách, které se s hostitelským studentem řeší. Zároveň může pomoci i při 
vyřizování některých praktických záležitostí (uvedení studenta do školy, pomoc s vyřízením víz, 
v případě, že chce student samostatně cestovat, pomoc se zajištěním volnočasových aktivit 
studenta). I vy můžete samozřejmě tuto kontaktní osobu sami kontaktovat, pokud byste od ní 
některou z těchto věcí potřebovali. Vzhledem k tomu, že kontaktní osoby dostávají také základní 
školení conflict managementu, a jedná se většinou o bývalé účastníky programů AFS, kteří mají za 
sebou zkušenost pobytu v hostitelské rodině, mohou pomoci také jako mediátoři drobných konfliktů 
a problémů, které mohou v průběhu programu nastat.  
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Změna hostitelské rodiny 
 
Přestože se umisťování AFS studentů do hostitelských rodin věnuje velká pozornost jak ze strany 
AFS, tak ze strany samotných hostitelských rodin, může se stát, že se z různých důvodů student či 
hostitelská rodina rozhodnou svou AFS zkušenost předčasně ukončit. Každý rok změní 
hostitelskou rodinu přibližně 20 % AFS studentů po celém světě. Jinak tomu bohužel není ani 
v České republice. Důvody, které vedou ke změně hostitelské rodiny, mohou být různé od 
důležitých, neočekávaných změn v hostitelské rodině (úmrtí, rozvod, vážná nemoc) přes zhoršení 
finanční situace hostitelské rodiny po vzájemné nesympatie AFS studenta a hostitelské rodiny, 
odlišná očekávání studenta a jeho rodiny, atd. V případech, kdy poradenství ze strany AFS 
(kontaktní osoba, podpora ze strany zkušených hostitelských rodin, hostitelská koordinátorka) 
nevede ke konkrétnímu zlepšení situace mezi studentem a hostitelskou rodinou a konečné 
zhodnocení neukazuje žádnou šanci na zlepšení, dochází ke změně hostitelské rodiny.  
 
Důležité je, aby ke změně rodiny došlo po zralé úvaze všech zúčastněných stran, běžná je nejen 
diskuze se studentem, rodinou, ale také schůzka v rodině, kde mohou / mají všichni členové rodiny 
šanci si vysvětlit své postoje a důvody, které k jejich jednání vedou. Zároveň je třeba zdůraznit, že 
stěhování není osobním selháním rodiny nebo AFS studenta. K nedorozuměním nebo vzájemným 
nesympatiím může dojít i mezi bližšími členy rodiny, kolegy v práci či spolužáky a bylo by tedy 
spíše překvapením, kdyby k podobným situacím nedocházelo mezi příslušníky různých, často 
velmi vzdálených, kultur. Pokud se ke změně hostitelské rodiny přistupuje s respektem a 
ohleduplně, podaří se celou situaci zhodnotit s odstupem a nadhledem, mohou se prvotní negativní 
pocity změnit v pocity pozitivní založené na vzájemném pochopení, a tedy v trvající přátelství mezi 
studentem a hostitelskou rodinou. V okamžiku, kdy se všechny zúčastněné strany (hoštěný 
student, hostitelská rodina, AFS) dohodnou na změně hostitelské rodiny, AFS začne hledat novou 
rodinu. Vždy se snažíme o to, aby student nemusel měnit prostředí, na které je již zvyklý. Primárně 
tedy hledáme v hostitelské škole, kam AFS student dochází, oslovujeme bývalé hostitelské rodiny 
v regionu atd. Samotné stěhování poté probíhá za asistence AFS (kontaktní osoba, dobrovolník 
AFS), případně za pomoci obou hostitelských rodin.  

Snažíme se o to, aby stěhování proběhlo v co nejkratší době, na druhou stranu tato doba je závislá 
na možnosti najít odpovídající novou hostitelskou rodinu, proto nelze zcela jednoznačně určit, za 
jak dlouho ke stěhování studenta dojde. Chápeme ale, jak může být tato situace pro rodiny i 
studenta nepříjemná, proto se vždy snažíme dojít k dohodě mezi vzájemnými přáními a realitou.  
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Příloha 1 

Pravidla AFS 

V tak velké organizaci, jakou je AFS, je nutné stanovit určitá pravidla, aby se studenti, pokud 
možno, vyhnuli nepříjemnostem, ale také proto, aby jejich rodiče důvěřovali organizaci a nemuseli 
se zbytečně o své děti obávat. Pravidla ulehčují situaci i Vám, hostitelským rodinám a školám. 
Studenti jsou s pravidly obeznámeni (dostávají je před příjezdem do hostitelské země a znovu jsou 
jim opakována na popříjezdovém soustředění před příchodem do hostitelské rodiny), ale my 
bychom je rádi zopakovali také Vám, abyste sami věděli, co student smí a co nikoli. 

1. Studenti musí dodržovat platné zákony České republiky. 

2. Studenti nesmí řídit žádná motorová vozidla, a to ani v případě, že vlastní řidičské oprávnění. 

3. Jízda autostopem kdekoliv a s kýmkoliv je zakázána. 

4. Je přísně zakázáno vlastnit, užívat či prodávat jakékoliv drogy. 

5. Nadměrná konzumace alkoholu je hrubým porušením pravidel. Veškerá konzumace alkoholu 
musí být v souladu se zvyky hostitelské rodiny a zákony ČR. 

6. Návštěvy vlastních rodičů a příbuzných studenta se v průběhu programu nedoporučují. Ve 
výjimečných případech je pro takovou návštěvu nutné vyžádat si svolení hostitelské rodiny, AFS 
kanceláře v ČR a  AFS kanceláře v domovské zemi studenta. 

7. Jakákoliv absence ze školní docházky musí být řádně omluvena. 

8. Cestování studentů během programu: 

 Přílišné cestování v průběhu roku se obecně nedoporučuje, protože programy AFS 
jsou založeny na školní docházce a orientovány převážně na pobyt v hostitelské 
rodině. 

 Cestování nesmí narušit povinnou školní docházku a pravidelná soustředění pořádaná 
AFS. 

 Cestování ve společnosti dospělého člena hostitelské rodiny, školní výlety, akce 
pořádané AFS nebo skupinami AFS uznanými (sportovní klub, jazyková škola, ZUŠ, 
atp.) jsou považovány za regulérní součást programu. 

 Do poloviny programu, tj. do 1. ledna následujícího roku (resp. do 1. května u letních 
semestrálních programů) studenti nemohou strávit noc mimo svoji hostitelskou rodinu, 
tz. na výlet za kamarádem nebo spolužákem mohou studenti pouze během dne.  

 Do 1. ledna mohou studenti navštívit na dobu ne delší než 48 hodin, pouze jinou AFS 
hostitelskou rodinu, a to se souhlasem svojí hostitelské rodiny a hostitelské rodiny, 
kterou chtějí navštívit. 

 V případě cesty do zahraničí s hostitelskou rodinou či školou si musí student zažádat o 
povolení vlastních rodičů zprostředkované AFS kanceláří v ČR.  

 Samostatné cestování po ČR ve druhé polovině programu (po 1. lednu, resp. po 1. 
květnu u semestrálních studentů) je možné, a to na dobu ne delší než 48 hodin. 
K cestě stačí souhlas hostitelské rodiny.  

 V případě samostatné cesty studenta do zahraničí, tzv. Nezávislé cesty, která je 
součástí programu, musí student informovat o cestě AFS kancelář nejpozději 3 týdny 
před plánovaným odjezdem. Pokud dojde k odsouhlasení cesty AFS kanceláří v ČR, ta 
informuje AFS kancelář v domovské zemi studenta a zažádá o svolení vlastních rodičů 
studenta.  

 Studenti nemohou během programu navštívit svou domovskou zemi. 
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Příloha 2 

Vyúčtování za uskutečněnou cestu pro AFS Mezikulturní programy 

Tento formulář slouží jako podklad pro vyúčtování Vašich nákladů za uskutečněnou cestu pro AFS 
Mezikulturní programy, o.p.s. Před jeho odesláním do národní kanceláře se prosím ujistěte, zda je 
vyplněn správně a zda přikládáte všechny požadované doklady. 

Jméno:       Datum cesty: 

Příjmení:      Odkud – kam: 

Číslo Vašeho bankovního účtu:    Účel cesty: 

 

Typ dopravy: Vyberte jednu z možností 

A) Auto vlastní   B) Autobus / vlak  C) Další výdaje 

SPZ:    Cena jízdného:      Kč  Částka:      Kč 

Vzdálenost: km 

Průměrná spotřeba*: 

Cena PHM / litr**:  Kč 

Cena PHM celkem:  Kč 

Nezapomeňte přiložit kopii velkého technického průkazu spolu s platným dokladem od 
čerpací stanice. 
 
Pro vyúčtování jízdy autobusem / vlakem přiložte platný doklad o zaplacení nebo samotné 
jízdenky. 
 
AFS Mezikulturní programy, o.p.s. neproplácí amortizaci vozidla! 
 
 
K proplacení celkem:  Kč 
 
 
V  dne 
 
 
        ……………………………. 
                  Podpis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
* průměr všech údajů o spotřebě uvedený v technickém průkaze např. 11,2 / 5,8 / 7,8 = 11,2 + 5,8 + 7,8 = 
24,80 : 3 = 8,27 
** dle platného dokladu od čerpací stanice 
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Příloha 3 

Kulturní vlivy 

Níže uvádíme oblasti společenského života, které mohou výrazně podléhat kulturním vlivům a 
ohledně kterých mohou vzniknout mezikulturní nedorozumění. Uvedené otázky a příklady slouží 
jako návod k zamyšlení nad tím, co vše může mít vliv na vzájemné soužití mezi hostitelskou 
rodinou a zahraničním studentem. Je třeba upozornit na to, že dané oblasti společenského života 
bereme jako samozřejmé, „nám doma“ všem jasné, srozumitelné, protože „takhle to u nás chodí.“ 
Zahraniční student se je ovšem musí teprve naučit, musí jim porozumět, pro něho nefungují 
automaticky. Některé mu půjdou samy od sebe, jiné oblasti pro něho mohou být velmi náročné, 
protože to jediné možné a přijatelné řešení je to jeho „vlastní“. 

Náboženství – Je student věřící? Je hostitelská rodina věřící? Jak se náboženské vyznání 
studenta projevuje v jeho chování a jednání (např. praktikuje student víru, projevuje se víra ve 
výběru jeho volnočasových aktivit, ve složení jeho jídelníčku? Vyžaduje hostitelská rodina, aby 
hoštěný student participoval na jejich náboženském životě (např. návštěva kostela, sboru)? 

Jídlo – V kolik hodin se servíruje snídaně, oběd a večeře? Kdo je odpovědný za přípravu jídla 
(celá rodina, matka, každý sám)? Jí celá rodina pohromadě, nebo se každý stravuje sám? Kde se 
jí? Kdo prostírá stůl? Kdo sklízí ze stolu? Jaké je úloha jídla v rodině (diskutuje se o něm, kdo jídlo 
připraví, co se bude jíst, kdy se bude jíst, chválí se dobře uvařené jídlo)? Co se jí (zdravá výživa, 
masité pokrmy, hodně ovoce a zeleniny, vegetariánství, apod.)? Jsou jiná pravidla pro jídlo během 
týdne a během víkendu/o svátcích? 

Pomoc v domácnosti – Co rozumíme pod pojmem pomoc v domácnosti? Kdo doma uklízí, kdo 
nakupuje, kdo vynáší odpadky, kdo venčí psa? Zapojují se do pomoci v domácnosti všichni 
členové rodiny? Mají členové rodiny přidělené úkoly, kdo co dělá? Jak často se uklízí? Jak vnímá 
pomoc v domácnosti zahraniční student? Je zvyklý na určité povinnosti v domácnosti? 

Komunikace – Říkáme přesně to, co si myslíme, nebo raději situaci opíšeme nepřímo? Co 
očekáváme od zahraničního studenta? Komunikujeme přesně danou situaci, či předpokládáme, že 
okolí rozumí situaci stejně a stejně ji i dokáže dekódovat? Verbalizujeme své pocity a nálady? 
Očekáváme, že se nám bude student svěřovat? Spočívá naše komunikace spíše na sdělování 
technicko-logistických záležitostí? 

Čas, dochvilnost – Když řekneme v půl sedmé, očekáváme, že student přijde v půl sedmé? Jaké 
tolerujeme zpoždění? Plánujeme si každou volnou chvíli, či necháváme věcem spíše volný 
průběh? Máme-li být někde v osm hodin, s jakým předstihem se začneme připravovat? Jaké fáze, 
jaké zvyklosti má náš typický den (ranní – večerní hygiena, čas na zábavu a povinnosti, čas klidu). 

Soukromí, osobní prostor – Jakou fyzickou vzdálenost mezi lidmi považujeme za přijatelnou 
(blízkost rodiny, přátel, kolegů z práce)? Má v domácnosti každý svůj osobní prostor, své osobní 
předměty (dovolujeme se sebe navzájem, pokud si danou věc chceme vypůjčit?) Zavíráme 
(zamykáme) dveře do svého pokoje? Vadilo by nám, pokud by student zamykal své dveře do 
pokoje? Jak nakládáme s intimními věcmi (praní špinavého prádla, věci osobní hygieny, apod.) Jak 
se stavíme k soukromí svých dětí (např. intimní vztahy s opačným pohlavím)? 

Trávení volného času – Preferujeme volné odpoledne, či nám záleží na vyplnění každé volné 
minuty? Co považujeme za ztrátu času (např. sledování televize, povídaní si s přáteli, četbu knihy, 
hraní na počítači?) Očekáváme, že student bude aktivní? Jak rozumíme pojmu aktivní trávení 
volného času? Trávíme volný čas společně jako rodina, či má každý člen domácnosti vlastní 
zájmy? Preferujeme skupinové aktivity (sport, návštěvu kulturních akcí), či spíše individuální zájmy 
(četba, hraní na hudební nástroj)? 

Vztah k autoritám – Kdo je v naší rodině autoritou? Jak vnímá zahraniční student autoritu v 
rodině? Jak se student chová k osobě s vyšším společenským statusem? Co student očekává od 
různých rolí v rodině, ve škole, mezi sourozenci, mezi kamarády (diskuse, poslechnutí na slovo, 
prosazení vlastního názoru)? Jakou míru samostatnosti student očekává? Jakou míru 
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samostatnosti hostitelská rodina očekává od studenta? Jak se k sobě chovají členové rodiny 
(odmlouvá se rodičům, diskutují spolu rodiče, hádají se rodiče či sourozenci mezi sebou)? Jakou 
roli mají prarodiče a další příbuzní v rodině? 

Neverbální komunikace – Je přijatelné či žádoucí udržovat oční kontakt pokud s někým mluvím? 
Je normální, že se členové rodiny vzájemně dotýkají (pohlazení, obětí, apod.)? Jak rozumíme 
některým neverbálním gestům (např. zkřížené ruce na prsou, poklepávání nohou, dotýkání se 
vlasů, obličeje, projevy nervozity)? Jaká gesta považujeme v jaké situaci za přiměřená (gestikulace 
rukou, zvýšení hlasu, ztišení hlasu, sklopení hlavy, odchod z místnosti)?  

Čistota, nepořádek – Jak definujeme co je čisté? Jak definujeme co je špinavé (např. jsou tři dny 
neprané džíny špinavé?, je jeden den neumyté nádobí přijatelné?, sprchujeme se 1x za den, za 
dva dny – ráno či večer?, luxujeme a vytíráme prach obden, 1x za týden)? Vyžadujeme, aby věci 
byly na svém místě?  

Emoce – Jak projevujeme city? Jak projevujeme spokojenost, nespojenost, nálady? Je přijatelné 
dávat najevo své city – pláč, smích? Co očekáváme v tomto směru od zahraničního studenta? Kdy 
očekáváme, že nám student poděkuje? Je-li někdo smutný, zasahujeme sami od sebe, či čekáme 
na výzvu od druhého?  

Priority – Jaké jsou mé individuální a rodinné priority (zastávat dobrou práci?, mít doma uklizeno?, 
mít klidnou a spořádanou rodinu?, trávit společně s rodinou co nejvíce času?, individuální zájmy?), 
Upřednostňujeme zábavu, pobavení, nebo spíše povinnosti a disciplínu? Pohodlný život nebo 
výzvy? 

Společenský život – Je naše rodina spíše uzavřená, nebo žije společenským životem? Je 
přijatelné, aby si zahraniční student vodil domů návštěvy? Očekáváme od studenta spíše trávení 
času s rodinou, nebo trávení času spíše s kamarády? 

Vnímání vlastního národa – Jak vnímáme vlastní národ? Jsme na svůj původ pyšní? Jak dáváme 
najevo příslušnost ke svému národu? Hodnotíme svou příslušnost k danému národu jako pozitivní 
nebo negativní? Jak vnímáme ostatní národy? 

Jazyk – Dorozumíme se cizím jazykem? Jsme ochotni se dále v cizím jazyce vzdělávat? Co 
očekáváme v tomto směru od zahraničního studenta? Jsme připraveni pomoci zahraničnímu 
studentovi ve zvládnutí českého jazyka? Očekáváme, že se zahraniční student bude sám 
vzdělávat v českém jazyce? 



24 

 

Příloha 4 

Řešení konfliktů 

Následující otázky jsou voleny tak, aby vám zprostředkovaly poznání, jaké situace by mohly vést 
k neporozumění a konfliktu s hostitelským synem/dcerou, kdy se konfliktu spíše snaží/te vyhnout a 
kdy může být naopak vyvolán a z jaké příčiny. On/ona by měl/a na následující otázky odpovědět 
také, abyste potom z porovnání odpovědí věděli, kde se potkáváte a kde naopak mohou nastat 
největší rozpory. Tyto otázky mohou prohloubit vaše vzájemné porozumění, pomoci předejít 
konfliktním situacím a prožít tak hostitelskou zkušenost co nejpříjemněji.  

Jaké chování u druhých lidí ve mně vyvolává smutek? 

  

Jakým situacím se v kontaktu s druhými lidmi snažím vyhnout? 

 

Co ve mně vyvolává rozpaky? 

 

Co mě obvykle rozčílí? 

 

Co potřebuji, když jsem smutný/á? 

 

Co potřebuji a jak reaguji, když jsem ve stresu? 

 

V jakých situacích mám tendenci se začít hádat? 

 

Jak reaguji na situace, ve kterých se cítím nejistě? 

 

Co je to nejhorší, co by se mi v rámci hostitelské zkušenosti mohlo stát? 

 

Jaké jsou mé schopnosti / kvality, kterých mohu v těžké situaci využít? 
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Příloha 5 

Vzdělávací dopady AFS programů 

Již od 80. let 20. století AFS Intercultural programs zkoumá v rámci neustálého zlepšování kvality 
svých programů a poskytovaného servisu svým klientům, jaké jsou dopady programů AFS na jejich 
účastníky. Vzdělávací obsah AFS programů je pro AFS zcela zásadním cílem a posláním. 

Díky propracovaným dotazníkům a osobním rozhovorům (vypracovaných, vedených a 
hodnocených nezávislou vzdělávací agenturou Hammer Consulting, LLC) nejen s účastníky 
programů AFS, ale i se studenty, kteří nikdy dlouhodobě nepobývali v jiné kultuře, je možné 
shrnout, že mezi hlavní přínosy programů AFS patří rozvoj a změna osobnostních dovedností a 
znalostí, mezilidských vztahů, mezikulturní vzdělání a citlivost a mezinárodní povědomí. 

Účastníci mezikulturních výměn se naučí: 

Osobní dovednosti a znalosti: 

 myslet kreativně a kriticky (řešení složitých, neočekávaných situací) 
 přijmout odpovědnost za sebe sama, odpovědnost obecně 
 být si vědom svých vlastních hodnot a umět definovat vlastní postoje 
 zvládnutí druhého (i třetího) jazyka na bilingvní úrovni  
 samostatnost, schopnost využít příležitostí 

 orientace na nemateriální hodnoty 

Mezilidské vztahy 

 rozvoj empatie, flexibility a adaptability a sebedůvěry 
 pozitivní postoj k lidské odlišnosti 
 bezproblémová komunikace s lidmi z jiných kultur 

Mezikulturní vzdělání 

 
 porozumění odlišným kulturám (fungování odlišných společností, nový pohled na svět) 
 poznání a realistické hodnocení hostitelské kultury (poznání odlišných lidí, mentality, 

apod.) 
 realistické hodnocení vlastní kultury 
 rozšíření obzorů, poznání 

Globální vzdělání 

 mezinárodní povědomí (úcta, zájem o mezinárodní dění), zapojení a zájem o 
celosvětové problémy 

 poznání, že rozhodnutí jednotlivce má efekt na širší okolí 
 
 

Pokud byste rádi věděli více informací o tomto výzkumu a o dalších studiích, podívejte se na naše 
webové stránky do sekce Mezikulturní vzdělávání (http://www.afs.cz/mezikulturni-vzdelavani/icl/).  
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Příloha 6 
 

Zpráva o poskytnutí lékařské péče 
(pro předložení zahraniční pojišťovně, vyplňte prosím čitelně) 

 

Vyplňuje ošetřující lékař: 

Jméno pacienta / národnost: 
__________________________________________________________________________ 

Diagnóza (nemoc / úraz): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Poskytnutá lékařská péče: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Datum (nemoci / úrazu): 

__________________________________________________________________________  

Placeno hotově:    ANO  NE   

Faktura zaslána dne: ________________________ 

Celková částka k úhradě: 

__________________________________________________________________________  

Jméno a adresa lékaře:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Podpis a datum: 
__________________________________________________________________________ 

 
Vyplňuje hostitelská rodina: 
 
Prosíme o uvedení všech plateb s označením, zda již byly zaplaceny či ne. K uvedeným 
částkám přiložte příslušný doklad o zaplacení. 

Jestliže účty již byly zaplaceny, prosíme o uvedení jména osoby, které by měla být příslušná 
částka proplacena, a její bankovní údaje. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Podpis a datum: 

___________________________________________________________________________ 


