
Vážení rodiče, 

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. (Kuncova 1580, Praha 5) 

nabídlo naší škole možnost podílet se na recipročních výměnných pobytech ve Španělsku.  

Gymnázium spolupracuje se střední jazykovou školou v Córdobě (obdoba našich 

osmiletých gymnázií) a vzhledem k tomu, že FZŠ Drtinova vyučuje jako druhý cizí jazyk 

španělštinu, naskytla se nám příležitost zprostředkovat našim žákům v 8. a 9. ročníku možnost 

zapojit se do tohoto projektu, přičemž studium španělštiny není podmínkou účasti. Pobyt je 

zaměřen nejen na procvičení španělštiny, ale i angličtiny. 

Jedinou podmínkou účasti v projektu je závazek reciprocity. V příštím školním roce je 

časový harmonogram nastaven tak, že nejprve v září 2020 budou hostit naši žáci studenty 

z Córdoby (tj. zajistí ubytování, stravu a trávení volného času mimo oficiální program) a pak 

v říjnu naši žáci odjedou do Španělska. (Podrobné informace o zájezdu do Córdoby viz. 

příloha). 

 Pokud Vás tato nabídka zaujala a máte zájem o reciproční výměnný pobyt, vyplňte 

níže uvedený formulář a odevzdejte ho do 15.12.2019. 

Případné dotazy Vám ráda zodpovím. 

    S pozdravem 

       Romana Špetová   

      spetova.romana@zsdrtinova.cz 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reciproční poznávací zájezd do Španělska 

Přihlašuji své dítě ………………………………………………………. ze třídy  

na reciproční poznávací zájezd do Španělska a svým podpisem se zavazuji ke splnění 

podmínek reciprocity v září 2020 (stravování, ubytování a zajištění odpoledního a večerního 

programu španělského studenta). V případě nemožnosti splnění této podmínky se zavazuji 

k zajištění náhrady. 

Dále se zavazuji k úhradě zájezdu do Španělska ve stanovených termínech.  

15 500 Kč (při počtu do 10 studentů)  

14 900 Kč   (při počtu nad 10 studentů) 

Záloha 5 000 Kč do 20. 1. 2020, doplatek 10 500 Kč (9 900 Kč) do 20. 4. 2020 

 

Datum        Podpis rodinného zástupce  

 

Kontakt na rodinného zástupce (e-mail) 

 



ŠPANĚLSKO - Córdoba 

Termín: 15. – 22. 10. 2020 

Pro koho: žáci 8. a 9. ročníku 

Místo pobytu:  Córdoba, Andalusie - Španělsko (s výlety do měst Ronda, Sevilla, Granada, 

Málaga, představení flamenka) 

Doprava: letecky z Prahy do Malagy a zpět. Transfer do Córdoby a zpět  

Cena:    15 500 Kč   (při počtu do 10 studentů) 

14 900 Kč   (při počtu nad 10 studentů) 

Záloha 5 000 Kč do 20. 1. 2020 

Doplatek 10 500 Kč (9 900 Kč) do 20. 4. 2020 

Cena je platná ke dni 8. 11. 2019  s ohledem na aktuální ceny letenek, pohonných hmot a kurzu Kč/Eur. Pokud 

dojde k výraznému nárůstu cen a změně kurzu bude cena upravena dle aktuálních podmínek k datu konání 

zájezdu. 

V ceně zájezdu jsou zahrnuty: letenky + letištní poplatky, letištní transfer, přesuny na výlety 

autobusem po celou dobu pobytu, vstupenky do všech navštívených míst, průvodce, pojištění 

a pedagogický doprovod. 

Ubytování a stravování: po celou dobu zájezdu zajišťuje ubytování a plnou penzi hostitelská 

rodina. Rodiny jsou od studentů naší partnerské školy a budete v kontaktu ještě před 

odjezdem. Snažíme se párovat studenty tak, aby si co nejvíce porozuměli a vyhovovali. 

Španělští studenti vás budou doprovázet po celou dobu pobytu. S hostitelskou rodinou 

zažijete autentický španělský život a budete mít možnost trénovat cizí jazyk (angličtina, 

španělština).  

Program: Můžete se těšit na bohatý program a na poznávání španělské kultury, přírody, 

kuchyně, školy a tradic. Navštívíme tři/čtyři nádherné historické místa zapsané jako kulturní 

dědictví UNESCO – Córdobu, Sevillu, Granadu, Rondu  a čeká nás několik kratších výletů v 

bližším okolí Córdoby. Zajdete se podívat také na představení flamenka. Poslední den pobytu 

strávíme volné odpoledne ve městě Malaga. Třikrát v týdnu bude dopoledne (1 - 2 vyučovací 

hodiny) probíhat výuka španělštiny/angličtiny v bilingvní škole. Kromě zážitků a poznávání 

nových míst přináší tento pobyt díky reciprocitě přidanou hodnotu v podobě zlepšení 

jazykových a sociálních dovedností – studenti navazují kontakty se svými protějšky v cizině, 

komunikují spolu, prožijí s nimi týden v jejich domově, kde mají příležitost poznat díky tomu 

novou kulturu a životní styl z úplně jiné perspektivy než běžný turista. Naši studenti pak mají 

taky možnost přiblížit svou kulturu zahraničnímu studentovi při pobytu španělských studentů 

u nás, co v nich prohlubuje pocit zodpovědnosti a dává jim možnost nahlédnout na svou 

vlastní kulturu z jiného pohledu. 

Podmínkou účasti studenta je závazek reciprocity – studenti z hostitelských rodin v Córdobě 

přijedou na týdenní pobyt do Prahy v září 2020 (celodenní program pro studenty 

zabezpečuje škola).  


