
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, 

Štefánikova 325, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

 

INFORMACE O OSMÉM VÝMĚNNÉM POBYTU ŽÁKŮ 

 

Vážení rodiče, 

 

na základě smluvního ujednání mezi Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní 

jazykové zkoušky Pardubice (dále jen Obchodní akademie Pardubice) a Státním centrem 

výchovy k povolání Aschaffenburg se uskuteční ve školním roce 2019/2020 osmý výměnný 

pobyt žáků. 

Zúčastní se 20 žáků 3. ročníku. 

  
Termíny výměnných pobytů 
Obchodní  akademie  Pardubice  navštíví  v  době  od  14. do  18. října 2019 Státní centrum 

výchovy k povolání Aschaffenburg. 

Státní  centrum  výchovy  k  povolání  Aschaffenburg  navštíví  v  době  od 11.  do 15. května 

2020 Obchodní akademii Pardubice. 

 

Doprava 
Žáci  Obchodní akademie Pardubice cestují autobusem, který jim bude po celou dobu pobytu 

k dispozici.  

Němečtí žáci cestují vlakem do Marktredwitz a dále autobusem do Pardubic. 

 

Ubytování a stravování 
Ubytování a stravování je při výjezdu do Spolkové republiky Německo v rodinách 

v Aschaffenburgu a okolí.  

Ubytování a stravování německých žáků v České republice je v rodinách v Pardubicích a 

okolí. 

 

Program 
Program  pobytu  zajišťují  hostitelské  strany  a  je  koncipován  tak,  aby  byli  žáci neustále 

v kontaktu, a tím byl splněn hlavní cíl projektu - poznat každodenní život v jednotlivých 

zemích a uplatnit jazykové znalosti v praxi. 

 

Pondělí příjezd, ubytování 

Úterý  slavnostní přivítání v jednotlivých školách, prohlídka škol, návštěvy  

ve vyučování  

  prohlídka Aschaffenburgu/Pardubic 

Středa  Frankfurt nad Mohanem – centrum, Evropská centrální banka, letiště/ 

     Praha - centrum 

Čtvrtek logistická firma Teamlog/ 

Kutná Hora – Muzeum stříbra, bobová dráha 

  slavnostní zakončení 

Pátek  odjezd 

 

Účast v projektu zahrnuje pobyt v SRN a současně aktivní spolupráci při pobytu německých 

žáků v České republice. V době návštěvy Němců u nás budou žáci doprovázet naše hosty celý 

den, je třeba s tím počítat.  

Žáci budou připravovat program, zpracovávat úkoly, prezentace apod. 



Úhrada nákladů 
Rozpočet zahrnuje výdaje spojené s oběma pobyty podle cen roku 2018 

a zohledňuje inflaci v letech 2019 a 2020. Je zpracován při kurzu cca 1 Euro = 25,745 Kč 

Předpokládané celkové náklady činí cca 231.000,-- Kč. 

V červenci 2019 jsme obdrželi finanční příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti v 

Praze ve výši 100.000,-- Kč. 

V lednu 2020 požádáme o příspěvek Kancelář hejtmana Krajského úřadu Pardubice ve výši 

25.000,-- Kč. 

 

Předpokládané finanční náklady pro 1 českého žáka činí cca 4.500,-- Kč.  

V současné době nelze s určitostí stanovit výši této částky, protože o poskytnutí příspěvku a 

případně o jeho výši rozhodne Krajský úřad v prvním čtvrtletí roku 2020. 

Vyúčtování bude provedeno v červnu 2020. 

 

Soukromé výdaje si platí žáci sami. 

 

V případě účasti Vaší dcery/Vašeho syna v projektu zaplatí žáci částku  

4.500,-- Kč do 16. 9. 2019.  

Uvedenou částku poukažte na účet školy: UniCredit Bank Czech Republik a.s., 

6472354074/2700,  

(v příkaze k úhradě do kolonky Zpráva pro příjemce uveďte „Německo“). 

 

 

 

Pardubice 2. září 2019     Mgr. Miroslava Vášová 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Závazná přihláška 
  
Souhlasím s účastí své dcery/svého syna …..……………………………………………, 

 

v projektu 8. výměnného pobytu v SRN - Aschaffenburgu a v ČR - Pardubicích ve školním 

roce 2019/2020. 

 

 

V době pobytu německých žáků v Pardubicích ubytuji - neubytuji v rodině  

1 německého žáka - 2 německé žáky a poskytnu stravování (snídaně, večeře).  

(nehodící se škrtněte) 

 

Rozumím a beru na vědomí veškeré informace a uhradím částku 4.500,-- Kč do 16. 9. 2019. 

 

 

 

Pardubice …………………….. 

 

 

 

Podpis žáka:      Podpis rodičů: 


