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Zdroj: Alliance Française Ostrava. 2010. 
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Příloha č. 4 – Poznámky zápisů ze schůzí výboru Alliance Française Ostrava (říjen 2009–

březen 2010) 

 5. 10.  

 - Francouzský podzim – debata o programu, reklam ě, je-li dostate čná  

- kurzy – mírný nárust studentů od loňska, otevření kurzů /pobočky v Opavě, zvýšený zájem o kurzy v pátek, menší 
zájem o jednodušší konverzace (zvláštní)  

- příprava večírku u zakončení francouzského podzimu – v rámci něj se uskuteční valná hromada + volby do výboru AF – 
rozší ření výboru ze 7 členů na 11 členů  

- francouzský velvyslanec v Praze odchází  

9. 11.  

- volby - zhodnocení výsledků valné hromady + voleb, prezidentkou výboru AF na následující 2 roky – MUDr. Typovská, 
viceprezidentkou Mgr. Pavlínková, upřesnění které skupiny mohou volit – ??? cizinci + profesoři AF ??? K. Štěpánová 
prostuduje, v případě potřeby provedeme úpravu stanov  

- finance- navýšení platu recepční, platy učitelů se zvyšovat nebudou, budou jim uděleny vánoční prémie  

- různé . akcí fr. podzimu se zúčastnilo 3555 osob, AF Ostrava má 414 student ů, AF Ostrava založila post na 
Facebooku, zaznamenán zvýšený zájem o web stránky A F Ostrava  

7. 12.  

- debata o možnosti změny bankovního ústavu konta AF Ostrava – k promyšlení a vyjádření se  

- externí spolupráce fr. lektorů s AF Ostrava  

- zrušení zimní stáže z důvodu malého zájmu a nepokrytí výdajů,které by AF vynaložila  

- Kateřina Seberová – zástupný člen výboru  

- zeslabení topení na Vánoce  

18. 1.  

- účastnil se výboru nový kulturní rada ambasády Olivier Jacquot (tedy seznámení s nim, představení pedag. aktivit AF, 
financování AF)  

- pí Typovská dotaz: nejde.li zvýšit dotace z ambasády pro AF Ostrava  

- setkání s vedením projektu Ostrava – evropské hl. Město kultury 2015 – spolupráce bude, jednání probíhá  

- setkání všech aliancí z ČR – Assemblée nationale bude v r. 2011 v OV, souvisí to i s 20tým výročím založení, které 
ostravská AF bude v tomto roce slavit  

12. 2.  

- pokračování debaty o změně bankovního ústavu AF  

- letní stáž – schválení výběru místa, ceny, programu  

- program Dnů frankofonie – schválení  

- navyšující se počet lidí požadujících vrácení kurzovného – je třeba striktně dodržovat pravidla v přihlášce  

- nahlašování personálních změn v AF na příští rok  

- návštěva Ostravy ředitele Francouzského institutu v Praze – proběhla 12. 2. - jednání ohledně spolupráci v oblatsi 
kultury  

- návrhy na nové kurzy pro další školní rok + nutnost začít dělat brožurku dříve (květen-červen)  

- AF bude mít stážistku z Francie – Estelle - duben-červenec + září-říjen  

15. 3.  

- debata o změně bankovního ústavu pro AF 

- program Dn ů frankofonie + sout ěže ve zpěvu fr. písn ě – velký po čet uchaze čů,  

- účast AF Ostrava na muzejní noci 15. 5. 2010  

- měsíc literatury – ve spolupráci s Ostrava 2015  – aktivní účast AF Ostrava  

- AF nezvýší pojistku pro případ úrazu na akci organizované AF (stávající je vyhovující)  

- hlídat zhasínání světel v AF  

Zdroj: Alliance Française Ostrava. 2010. 
 



 

 

Příloha č. 5 Dotazník o fundraisingu adresovaný a vyplněný Alliance Française Ostrava k 16. 
4. 2010  

1. Počet studentů byl 9. 11. 2009  - 441. Toto číslo je k 1. pololetí, za celý rok  je to 811. Jaký byl 
vývoj za posledních pět let 2005 - 499,6 - 598,7 - 690,8 - 769?  

2. "Finanční samostatnost" AF je za rok 2009 78 %, jak tomu bylo v minulých letech např. zase 
2005 – nemáme údaj, 6 – 70%,7 – 99%, 8 – 97%?  

3. Jaký je váš roční rozpočet? cca 160 000 euro  

4. Kdo se u vás věnuje fundraisingu? a) členové správní rady b) výkonný ředitel c) pracovníci 
fundraisingu d) dobrovolníci                a + b  

5. Vzrostly v minulém roce příspěvky do vašeho rozpočtu, nebo se snížily? a)vzrostly b)klesly 
c)zůstaly stejné                                      b  

6. Zvýšil nebo snížil se počet dárců v minulém roce? a)vzrostl b)klesl c)zůstal stejný                     
c  

7. Přispívají AF členové výboru?  ne  

8. Jaké strategie fundraisingu byly v loňském roce nejúspěšnější? a)spolupráce s vládou b) 
podávání projektů c) pořádání akcí d)oslovení firem e) komunikace s dárci f) využívání osobních 
kontaktů g) zasílání dopisů h) jiné  d + f +g  

9. Které techniky získávání financí v současnosti používáte nebo jste používali v minulosti? a) 
dopisy jednotlivcům b)Dopisy firmám c)  Návštěvy firemních dárců d) Návštěvy jednotlivců 
e) fundraisingové akce f)Textové zprávy, emaily g) Online dárcovství h)  Zvláštní akce pro 
dárce i) Vládní granty j)Jiné             b + c + i (zde ale nedje o vládní granty, ale granty městských 
celků – kraj, okres, město)  

Finanční soběstačnost znamená do jaké miry je Alliance schopna financovat své výdaje ze 
svých zisků (zbytek musí zalepit soukromí sponzoři).  

Hospodaření AF za posledních 5 let: snažíme se vždy aby se to točilo kolem nuly každý rok, 
některé roky jsou minimálně ztrátové (když máme málo sponzorů), některé minimálně ziskové 
(když máme více sponzorů) – jsou to částky opravdu zanedbatelné, vždy se snažíme co nejblíže 
přiblížit nule, takže vyvážené.  

Zdroj: Alliance Française Ostrava. 2010. 
 

 



 

 
 

Příloha č. 6 Tabulka Srovnání cen vybraných kurzů francouzštiny pro širokou veřejnost v Ostravě a okolí 
 

 

 

 

Srovnání cen kurzu francouzštiny pro širokovu veřejnost  

Stránka kurzu Název  
počet hodin 
 kurzu   cena cena za hodinu 

http://www.ajak.eu/ Akademie J. A. Komenského 70 4760 68 
http://www.vistaalegre.cz/fr_obecne.php Vista Alerge 72 3900 54 
http://www.eurospeak.cz/pdf/eurospeak.pdf EuroSPEAK 36 1800 50 
http://www.iona.cz/index.php?id=3#k3 Iona centrum 72 4690 65 
http://www.pygmalion.cz/jazykove-kurzy/odpoledni-vecerni-jazykovy-kurz-general/ Jazykové a vzdělávací centrumPygmalion 80 5890 74 
http://www.teburg.cz/kurzy-verejnost-francouzstina.html Jazyková škola Teburg 85 4900 58 
http://www.sokrates.cz/pripravne-kurzy/jazykove/francouzstina-pro-verejnost?City=14#c14 Sokrates 76 4490 59 
http://www.dk-akord.cz/cz/page-francouzstina-zacatecnici/ Dům kultury Ostrava-Zábřeh Akord 60 3500 58 
http://www.alliancefrancaise.cz/home.php?id=6&rub=216&rubp=214 Alliance Française Ostrava 64 5150 80 
http://www.alliancefrancaise.cz/home.php?id=6&rub=216&rubp=214 Alliance Française Ostrava výuka Opava 64 5850 91 
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Zdroj: Alliance Française Ostrava. 2010. 
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Zdroj: Annuaire 2009. France Édition. B. P. 419.  
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