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Závazná přihláška k recipročnímu výměnnému pobytu  

Vážení rodiče, rádi bychom Vašim dětem nabídli možnost zúčastnit se recipročního 
výměnného pobytu ve Stuttgartu, kde máme dvě partnerské školy (Rilke-Realschule a Anne 
Frank-Realschule). 
Název letošního projektu:  
In meiner Familie – in deiner Familie. Wir lernen die Traditionen, Sitten und Gebräuche 
unserer Gastfamilien kennen.  
V mé rodině – ve tvé rodině. Poznáváme tradice, zvyky a obyčeje našich hostitelských rodin. 
Časový plán žákovské výměny: 

1. Do konce února bychom měli od našich partnerských škol obdržet tzv. Steckbriefe, 
v nichž se nám představí zájemci o projekt ze Stuttgartu.  Na základě těchto dopisů 
vybereme partnerské dvojice pro celou výměnu. 

2. Do konce dubna zahájíme dopisování a je také třeba zaplatit zálohovou platbu 2 700,- 
Kč na účet školy (VS dítěte).  Tato částka bude po skončení akce vyúčtována a 
s velkou pravděpodobností bude nějaká suma vrácena. Financování projektu 
plánujeme jako vícezdrojové, již byly podány žádosti o dotaci na MMB a ČNFB. 

3. Informativní schůzka dne 31.5.2018 v 16.00 v jazykové učebně. 
4. Ve dnech 10. – 15. 6. 2018 se uskuteční výjezd do Stuttgartu (ubytování v rodinách, 

návštěva partnerské školy, prohlídka města a okolí, společné kulturní a sportovní 
aktivity, závěrečné grilování). Po dobu pobytu budou žáci zpracovávat informace o 
rodině a městě formou deníku, či nějaké jiné prezentace. 

5. Ve dnech 23. – 28. 9. 2018 proběhne reciproční návštěva v Brně (ubytování 
v rodinách, účast ve výuce, prohlídka města a okolí, společné kulturní a sportovní 
aktivity, závěrečný večírek).  

6. Do konce října žáci odevzdají požadovaný výstup z celé akce, který je povinným 
dokladem pro vyúčtování projektu. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………   
Závazná přihláška -  Stuttgart 2018 

Prosím vyplňte a odevzdejte zpět do 31. 3. 2018 
 

Jméno a příjmení: ……………………………………………………....      Variabilní symbol: ……….......  

Datum narození: ……………………………………      Mobil dítěte: ....................................................... 

Bydliště …………………………………………………………………………………….……………………. 

Telefon na rodiče: …..............................................................................................................................             

Číslo cestovního dokladu: …............................................   platnost do: ............................................... 

Zavazuji se uhradit částku za pobyt ve Stuttgartu (2 700,- Kč) do 30. dubna 2018 na účet školy: UniCredit 
Bank, č. účtu 37285046/2700.  
Beru na vědomí termín schůzky rodičů dne 31. 5. 2018 v 16,00 hod. na ZŠ Antonínská (v jazykové 
učebně, kontrola platných pasů). 

V Brně dne ……………………….                                                   …………………………………… 
            podpis zákonného zástupce 
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Reciproční jazykově poznávací pobyt ve Stuttgartu 2018 - propozice 

Jméno dítěte: ……………………………………………… 
 
Termín pobytu: 10. – 15. 6. 2018 

Cena akce:  2.700,- 

Cena je zálohová a bude vyúčtována v dubnu 2019 po schválení vyúčtování dotací. 
Na pobyt přispívá Magistrát města Brna a Česko-německý fond budoucnosti. 

Termín zaplacení: nejpozději do 30. dubna 2018 na účet školy pod variabilním 
symbolem Vašeho dítěte, číslo účtu: UCB 37285046/2700 

Odjezd: autobusem do Stuttgartu dne 10.6. v 7,45 hod. od Janáčkova divadla 

Příjezd: 15. 6. 2018 kolem 19,00 hod. do Brna dle situace po cestě 

Místo pobytu: Anne-Frank-Gesamt und Realschule a Rilke-Realschule  

Ubytování: v rodině německého kamaráda 

 Podmínka účasti je, že na podzim musí český žák ubytovat svého kamaráda 
doma!!!!  

Termín podzimního pobytu: 23. 9. - 28. 9. 2018 

Jízdné: hrazeno z peněz dětí a částečně z projektových peněz, jízdné po Brně z 
peněz českých rodin 

Stravování: náklady hradí ve Stuttgartu německá strana, v Brně rodiče českých dětí 

Vstupné: částečně hrazeno z projektu a částečně z peněz dětí 

Plánovaný program: 

Ve Stuttgartu: např.  prohlídka školy a jeden den návštěva vyučovacích hodin, přijetí 
na stuttgartské radnici a prohlídka, návštěva ZOO Wilhelma, návštěva Daimler 
Mercedes Benz Museum nebo Porsche muzea, čokoládovny Ritter Sport, jedno 
odpoledne volný program, který budou tvořit rodiny. 

V Brně: např. prohlídka školy, hospitace ve vybraných předmětech, prohlídka města, 
návštěva brněnských památek, možný výlet na Macochu (podle schválených dotací, 
jedno odpoledne k dispozici rodinám)  

Na společnou projektovou práci a zážitky se těší paní učitelky Brnická, Oherová, 
Míčová a Vondráková, vedoucí projektu. 
 


