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Mezinárodní výměnný pobyt - Portugalsko 2018
Základní informace, pokyny a propozice
Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
na základě dřívější spolupráce nyní zvažujeme možnost mezinárodního výměnného pobytu mezi
žáky našeho gymnázia a školou Conservatório de Música v portugalském Portu. Cílem je poskytnout
žákům příležitost poznat druhé největší portugalské město, navštívit partnerskou školu a navázat vztahy se
zahraničními partnery. Výměna bude současně příležitostí procvičit angličtinu (resp. francouzštinu) v praxi.
V průběhu pobytu je v plánu seznámení s podmínkami a organizací výuky na partnerské škole i
návštěva významných památek, kterých je v Portu a okolí celá řada. Mezi nejznámější patří katedrála Sé
(původně románská stavba z 12. století), kostel a klášter sv. Františka (Sao Francisco) s kryptou a
bohatou výzdobou ze zlata, Torre dos Clerigos (nejvyšší kostelní věž v Portugalsku s vyhlídkou na město),
Palácio da Bolsa (Burzovní palác) a Casa do infante (rodný dům portugalského prince). Mezi zajímavá
místa patří i biskupský palác, budova městské radnice i nádraží Sao Bento. Nelze opomenout ani návštěvu
sklepů některého z desítek místních výrobců světoznámého portského vína a poznat historii i jeho výrobu.
Mezi významné stavby patří Casa da Musica (dům hudby), skrývající hudební sál, považovaný za jeden
z nejlepších na světě. Opomenout nelze ani fotbalový stadion Estádio Dragao (Dračí stadion), který byl
postaven pro EURO 2004. Zde sídlí slavný klub FC Porto, pravidelný účastník Ligy mistrů (a vítěz z roku
2004, pod vedením José Mourinha).
Žáci se podívají i na pobřeží Atlantického oceánu s velkým obchodním přístavem Matosinhos
spojené s návštěvou zdejšího mořského akvária. Některé vstupy jsou i nákladnější (např. návštěva stadionu
včetně prohlídky VIP prostorů a šaten hráčů nebo prohlídka vinných sklepů), tedy vše nelze hradit z vybírané
částky (bude záležet i na zájmu a ochotě účastníků o jednotlivé prohlídky).
Vybíraná částka 8000 Kč zahrnuje zejména letenku (cca 6.500,- Kč), dopravu na letiště (cca 500,Kč), pojištění (cca 200,- Kč) a dopravu v Portu (cca 500,- Kč). Lze zároveň předpokládat, že v některých
položkách bude možné ušetřit (to spolu s rezervou bude využito na vstupy do památek dle zájmu účastníků).
Vše bude po skončení akce logicky přesně vyúčtováno a případný zbytek vrácen.
Pokud jde o cenu letenky - jednotlivě se dají sehnat i levnější letenky. Nicméně je nutné si uvědomit,
že se jedná vždy o nízkonákladové společnosti (a cenu pro jednotlivce). V ceně není odbavené zavazadlo
(příplatková cena vzhledem k nutnosti přestupu často přesahuje i cenu letenky). Často se za nízkou cenu
prodává pouze několik letenek (navíc přes internet nelze objednat více než 9 letenek najednou atd.).
V každé případě se budeme snažit sehnat letenky co možná nejvýhodnější.
Do pátku 24. listopadu 2017 je proto nutné uhradit celou částku 8.000,- Kč, která bude bohužel již
nevratná. To je z důvodu, že zakoupeny budou letenky fixně „na jméno“, které nelze již nijak měnit, rušit ani
vrátit. Proto by nebylo možné ani vracet peníze žákům, pokud by z jakýchkoliv důvodů necestovali. Navíc
bude dohodnut určitý počet žáků na výměnu a je nutné zajistit i jejich ubytování.
Žádáme proto o čitelné vyplnění přiložené přihlášky, na základě které upřesníme počet žáků a
také termíny výměny.

Pokyny k přihlášce:
Vyplnění přihlášky je jednoduché – prosíme zejména o čitelné vyplnění jména žáka, čísel cestovního
dokladu i mobilních telefonů. Pro žáky starší 15 let stačí občanský průkaz, žáci mladší musí mít buď cestovní
pas, nebo mohou zákonní zástupci požádat o vystavení občanského průkazu (je to možné i pro mladší 15
let). Protože vystavení pasu či občanského průkazu (bez vysokého expresního příplatku) trvá zhruba měsíc,
zařiďte si jeho vystavení v případě zájmu o výměnu včas.
Pobyt: Portugalsko navštívíme pravděpodobně na sedm dní někdy v období od 17. února do 27.
února (termín bude upřesněn). Upozorňujeme jen, že 17. 2. je sobota o jarních prázdninách (ty končí
v neděli 18.2.). Let záleží na zvolené letecké společnosti, nejvýhodnější bývá spojení s přestupem
v Lisabonu (TAP Portugal) nebo přestup ve Frankfurtu (Lufthansa). Let Praha -Lisabon a Frankfurt-Porto trvá
zhruba cca 2,5 hodiny, lety Praha-Frankfurt a Lisabon Porto zhruba hodinu.
Portugalci by měli u nás pobývat cca 6 až 7 dní, někdy v termínu 28.3. – 11.4.2018. Zde
připomínáme, že 29. – 2.4. jsou velikonoční prázdniny, budeme se snažit domluvit termín až na později (3. –
10.), ale nemůžeme vyloučit ani termín zasahující do Velikonoc. V Portugalsku mají prázdniny delší a
vzhledem ke školním povinnostem volí pobyt právě v době školních prázdnin.
Ubytování: Není nezbytné, aby zahraniční host měl zcela samostatný pokoj (i když pokud je to
možné, je to samozřejmě vhodnější). Prosíme vás, abyste tak vyplnili, zda můžete ubytovat chlapce i dívku
(což je možné samozřejmě pouze v případě samostatného pokoje). Nedá se předpokládat, že bude v obou
výpravách stejný počet chlapců i dívek, takže určitě nebude možné zajistit, aby dívka vždy bydlela u dívky a
chlapec u chlapce. Proto by bylo dobré, kdyby každý z vás, kdo má k dispozici samostatný pokoj pro
ubytování, nabídl ubytování bez ohledu na pohlaví.
Dále Vás žádáme o vyslovení souhlasu s tím, aby se Váš syn (dcera) mohli pohybovat samostatně
na některých místech, kdy dáme žákům volno na individuální prohlídku. Pokud však nebudete souhlasit,
zajistíme, aby s těmito žáky byl vždy přítomen někdo z pedagogů. V této souvislosti avizujeme, že Porto platí
za bezpečné město a v průběhu předchozích akcí (např. v roce 2011 se pobytu účastnilo 21 žáků z Primy až
Kvarty) nebyly žádné problémy.
Stravování: Předpokládáme, že rodina vždy zajistí snídaně a večeře (ať již doma nebo v restauraci
– v Portugalsku je chození na jídlo do restaurace velmi časté), dále pak na oběd nějaký balíček. Pokud by si
žáci chtěli něco koupit v průběhu dne, ceny jsou velmi podobné jako u nás. Bohužel škola v Portugalsku
nemá vlastní jídelnu a do školní jídelny v sousední škole chodí málokdo. Máme zkušenost z minulého
pobytu, kdy bylo zajištěno levné stravování ve školní jídelně (za cca 3€), ale žáci tamní jídla příliš nejedli a
stejně si pak kupovali něco za své. Takže balíčky na oběd jsou vhodnější a komu by nestačily, může si něco
dokoupit. Stejný postup předpokládáme i při pobytu Portugalců u nás, tam ještě připadá do úvahy zajištění
obědů ve školní jídelně.

Věřím, že výměnný pobyt přinese žákům spoustu zajímavých zážitků i nových zkušeností a poznání
života v Portugalsku. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

V Lovosicích, dne 31. října 2017

Mgr. Marek Bušek, ředitel školy

