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Příloha 1 – Souhlas rodičů 

Souhlas rodičů s účastí žáka na výměnném pobytu: 
 

Souhlasíme, aby se naše dcera/ náš syn:                                                                   ze třídy: 

 

zúčastnil/a  v termínu od 16. 4. do 22. 4. 2016 výměnného pobytu žáků v Lichtenfelsu -
Německo. 

Bereme na vědomí, že součástí akce jsou individuální rozchody žáků, déle bereme na vědomí 
informaci o žádoucím chování žáka.  Akceptujeme cenu výši 2500,-Kč a dále, že se jedná o 
akci výměnnou.  
 

Naše dítě: 

● je vybaveno: dokladem totožnosti, Evropským průkazem ZP a potřebnými léky.  
 

● je alergické na tyto 
léky: ……………………………………………………………………………………., 

nemohou mu být podány. 

 

● trvale užívá tyto 
léky: …………………………………………………………………………………………. 

a bere si je s sebou. 

                                                                                                    …………………………………
……………… 

                                                                              datum, podpis rodiče (zákonného zástupce) 

 

 

Potvrzení o bezinfekčnosti: Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil 

účastníku:.………………………………………………….. 

bytem:……………………………………………………….. 

který je v mé péči, karanténní opatření / karanténu, zvýšený zdravotní dozor nebo lékařský 
dohled /. Též mi není známo, že by účastník v posledním týdnu přišel do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. 

                                                                                  

Datum: 

                                                                               

                                                                         podpis rodiče (zákonného zástupce) 
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Příloha 2 – Dotazník pro žáky 

Dotazník – výměnný pobyt Lichtenfels 2016 

třída: 

pohlaví: 

věk: 

 

1.) Z jakých důvodů jsi se přihlásil/a na výměnný pobyt? 

2.) Jaká pozitiva a negativa podle tebe přináší výměnný pobyt? 

3.) Co konkrétně přinesl projekt výměnného pobytu tobě? 

4.) Jsi v kontaktu se svým kamarádem, u kterého jsi bydlel/a? (jak často si voláte/píšete) 

5.) Proč myslíš, že se pořádají výměnné pobyty se zahraničními studenty? 

6.) Vnímáš nějakou spojitost výměnných pobytů a interkulturní výchovy? Jakou? 

7.) Doporučil/a bys výměnný pobyt svým kamarádům? Z jakých důvodů ano/ne? 

8.) Zhodnoť česko-německé vztahy (kladné/záporné) – uveď důvody. 

9.) Jaké kompetence byly podle tebe nejvíce naplněny? (komunikativní, mediální, 

kognitivní, interkulturní) 

 

Děkuji za pomoc :-) 
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Příloha 3- Informace pro Česko-německý fond budoucnosti 

Popis role projektového partnera  

Na naší škole, Meranier-Gymnáziu Lichtenfels, jsou organizátory a odpovědnými 

osobami každoroční žákovské výměny pedagogové OStR Gregor Christof a FLin 

Andrea Kirsch. Po návštěvě v České republice v březnu 2015 v minulém školním roce 

budou v dubnu 2016 v tomto školním roce čeští hosté na týden v Lichtenfelsu. Mládež 

bude opět ubytována v rodinách, aby se lépe začlenila do běžného německého  

a rodinného života, aby mohla využít své v Českém Brodě nabyté znalosti německého 

jazyka. Součástí pestrého programu návštěvy je také účast německé výuce, za účelem 

nahlédnutí do bavorského školského systému na gymnáziu. To obohatí rozhled  

a zkušenosti našich hostů a tento pobyt jim poskytne pohled na pospolitosti a rozdílnosti 

v životě uvnitř EU. Mimo jiné naváží mladí lidé v tomto týdnu rychle kontakty  

a přátelství. Pedagogové, kteří jsou organizací těchto žákovských výměn pověřeni, se  

o žáky starají, jsou žákům k dispozici a vytvářejí příležitosti k seznamování. Mimo jiné 

organizují pan Christof a paní Kirsch oficiální kulturní program, především výlety  

na území severobavorského regionu. Snažíme se, aby v programu byly obsaženy 

aktuální téma, ale také historická témata jako německo-německé rozdělení nebo život  

v oblasti jednoznačně zaměřené na východní Evropu. 

 

Popis projektu  

Ve spolupráci s Meranier-Gymnaziem Lichtenfels organizujeme již přes 20 let (od roku 

1992) každoročně týdenní výměnný pobyt žáku na jedné z partnerských škol.  

Ve školním roce 2015/16 se výměna uskuteční v Německé republice, na gymnáziu  

v Lichtenfelsu. Termín výměny je naplánován na poslední dubnový týden. Žáci, kteří se 

výměnného pobytu účastní, bydlí v rodinách žáků partnerské školy, účastní se 

vyučování a různých kulturních akcí pořádaných partnerskou školou a rodinami žáků, 

ve kterých jsou ubytováni. Žáci se seznámí s kulturními a historickými památkami  

a zajímavostmi v blízkém okolí, dále poznají školský systém partnerské školy, způsob 

každodenního života v dané zemi. 



4 

 

Přínos projektu pro česko-německé vztahy  

Při našich výměnných pobytech navazujeme na tradici, s kterou započali naši bývalí 

kolegové před více jak 20 lety. Těší nás, že naše partnerství má již tak dlouhou tradici  

a že nejedná se pouze o formální partnerství. Naše společné cíle jsou: prohlubování 

znalostí žáků o české a německé kultuře, historii, školství a životě lidí v partnerské 

zemi, podpora kladných mezilidských vztahů mezi mládeží Čech a Německa, které mají 

vliv na vztahy mezi našimi národy. Žáci se během výměnného pobytu blíže seznámí  

s životem v Bavorsku a na Českobrodsku a okolí Prahy. Velkým přínosem pro české 

žáky je ověření a prohloubení jejich znalostí němčiny, zvýšení motivace k učení 

německého jazyka. Pravidelné mezinárodní vztahy mezi školami vedou též k zvýšení 

prestiže naší školy u nových zájemců o studiu na našem gymnáziu. 
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Příloha 4 – Program Znám svůj druhý domov Lichtenfels 

Heimat Lichtenfels 18. 4. 2016Heimat Lichtenfels 18. 4. 2016Heimat Lichtenfels 18. 4. 2016Heimat Lichtenfels 18. 4. 2016    

Programm: 
9:00 – 9:45 Schulsystem in Deutschland, Meranier-Gymnasium Lichtenfels 

10:00 – 10:45 Historie der Stadt, Gegenwart 

10:45 – 11:30 Schulsystem in Lichtenfels, Universtitäten in der Nähe 

                       Institut für Berufliche Bildung Lohwasser -  Besichtigung 

                       Staatliche Berufsschule Lichtenfels - Besichtigung 

11:45 – 12:30 Sehenswürdigkeiten: Katholische Pfarrkirche Mariä   

                       Himmelfahrt,  Martin-Luther-Kirche. Rathaus Lichtenfels 

 12:45 – 13:30 Sehenswürdigkeiten Schney, Kloster Banz, Vierzehnheiligen 

 

 

 

 

 


