
Vážení rodiče,
pro  žáky  vyššího  gymnázia  připravujeme  výjimečnou  nabídku.  Máme  možnost  z  prostředků  EU (Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) připravit týdenní studijní pobyt v zahraničí. Naši žáci vyjedou
v první  polovině  září  2015  na  týden  do  zahraničí,  kde  absolvují  několik  lekcí  (minimálně  9)  na  zahraniční
jazykové škole. Účastnit se mohou pouze lekcí v jazyce, který na naší škole studují. Zbytek programu v místě
pobytu vyplní seznamování s místními reáliemi (prohlídky památek, návštěva zajímavých míst). S  žáky pobyt
absolvují i naši vyučující. Ti povedou program mimo výuku v jazykové škole a zajistí dohled. Ubytování se liší
dle destinace a bude v rodinách (profesionální hostitelé) nebo na kolejích. Vzhledem k podmínkám poskytovatele
dotace musíme co nejrychleji  zjistit  Váš zájem a na základě počtu přihlášených žáků připravit  podklady pro
žádost o dotaci a výběr dodavatele. Žádáme tedy o vyplnění závazné přihlášky do 24. dubna 2015. 
Škola uhradí ubytování, stravu, kurz v jazykové škole a program v místě, žáci se spolupodílí na úhradě dopravy.
Výše podílu se liší dle místa pobytu a je uvedena níže. V případě, že se rozhodnete své dítě přihlásit na některý
z pobytů (lze vybrat pouze jeden, v případě francouzského/německého jazyka je možno zvolit náhradní variantu),
žádáme  o zaplacení  spoluúčasti do  20.  května  2015.  Pokud  nebude  do  požadovaného  termínu  spoluúčast
uhrazena, žák bude vyřazen. V případě nezískání dotace bude spoluúčast vrácena v plné výši.
Kapacita kurzů je celkem 70 žáků. Do každého místa může vyjet skupina čítající alespoň 20 žáků (a  dále násobky
deseti  –  30,  40…)  srovnatelné  jazykové  úrovně.  O  pobytech,  které  budou  realizovány,  rozhodne  počet
přihlášených žáků a jejich rozvržení. Akce je primárně určena pro žáky sexty a 2. ročníku. Pro doplnění skupin
budou vybráni žáci z kvinty,  3. ročníku a septimy  (označení tříd ve školním roce 2015/16).  Přihlášky budou
seřazeny dle výše uvedeného pořadí tříd a struktury přihlášených jazyků. V případě převisu poptávky vypíšeme
náhradníky.  Pokud  žák  nebude  navštěvovat  ve  školním  roce  2015/16  sextu  či  2.  ročník,  není  moc  velká
pravděpodobnost, že bude vylosován na studijní pobyt. Omlouváme se, jsme omezeni maximální výší dotace na
školu. S úhradou spoluúčasti vyčkejte prosím do doby rozhodnutí o zařazení Vašeho dítěte do pobytu (určíme do
30.4.2015) – budeme Vás neprodleně informovat. 

Vzhledem k tomu, že informaci o získání prostředků obdržíme nejdříve začátkem července, můžeme Vám sdělit
termín pobytu až v průběhu srpna 2015 (po přiznání dotace je třeba vyhlásit výběrové řízení na dodavatele).
Informace nejen o přesném termínu budou zveřejněny na webových stránkách školy a odeslány na e-mail Vámi
zadaný v přihlášce (vyplňte prosím pečlivě). Případné dotazy směřujte na adresu daniel.hosek@gymkc.cz.

RYCHLÉ INFO

termín: 1 týden v období 1. – 20. září 2015 (přesný termín bude znám až v srpnu 2015, preferujeme 6. – 13.9.)
program: 9 hodin výuky cizího jazyka lektory v daném místě + poznávání reálií
ubytování: v rodinách/na kolejích strava: zajištěna 3x denně
náklady: ubytování, stravu, pojištění, studium a program hradí škola, žáci se podílí na úhradě cesty

MÍSTO (vyhrazujeme si právo změny)
místo jazyk doprava ubytování spoluúčast
Londýn angličtina bus rodina 2 500 Kč
Malta angličtina letadlo koleje 3 500 Kč
Paříž francouzština bus ubytovna 2 000 Kč
Německo/Rakousko němčina bus rodina 1 500 Kč

PŘIHLÁŠKA

Závazně přihlašuji své dítě _______________________________ z třídy __________________________

(uveďte  třídu navštěvovanou v tomto školním roce) 

na pobyt (zakroužkujte): Londýn – Malta – Paříž – Německo/Rakousko v září 2015.

Pokud se neuskuteční pobyt ve francouzském/německém jazyce, přihlašuji jej na pobyt v: Londýn – Malta.

Bližší informace zašlete na e-mailovou adresu: ____________________________.

Jméno a příjmení zákonného zástupce _____________________________ podpis___________________. 

mailto:daniel.hosek@gymkc.cz

