
Základní informace o výměně 2017 

 

Termín pobytu v Remiremontu : 24. 3. – 1. 4. 2017 

Termín pobytu v Českém Těšíně: 5. – 13. 10. 2017 

Téma: VELKÉ A MALÉ PŘÍBĚHY 

Cíl: Kulturní a umělecká vzdělanost 

Forma výstupu: Tvorba krátkých scének za účelem vzájemného představení literárních či historických 

postav, legend a mýtů své země 

Forma práce: skupinová 

Cílová skupina: 22 českých + 22 francouzských žáků 

Ubytování: v rodinách 

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

Pá 24. 3. 2017      odjezd do Francie v odpoledních hodinách (čas bude upřesněn) od Gymnázia Josefa 

                              Božka, dopravu autobusem zajišťuje firma Midibus 

Program ve Francii: 

So 25. 3.                příjezd do Remiremontu, odjezd do rodin 

Ne 26. 3.                pobyt v hostitelských rodinách 

Po 27. 3.                celodenní výlet 8-22 hod. do Verdunu (městečko, které se stalo neblaze proslulým 

                              za 1. světové války, kdy tu padl během desetiměsíční bitvy 1 milion vojáků) – návštěva 

                              vojenské pevnosti, hřbitova a kostnice 

Út 28. 3.               dopoledne: přivítání na Lycée André Malraux, scénky žáků 

                             odpoledne: prohlídka Remiremontu s průvodcem, oficiální přijetí na radnici 

St 29. 3.                dopoledne: návštěva geologického a mineralogického centra Terrae Genesis 

                             v Le Syndicat (výstava více jak 1500 minerálů, čarovný sál s ultrafialovým zářením, 

                             sbírka fosilií zejména otisk Vogézského dinosaura, skutečná mamutí kost, atp.) 

                             odpoledne: v rodinácht 30. 3. celodenní výlet 8-17 hod. do Nancy (po Metách druhé 

                             největší město Lotrinska, je také pátým největším univerzitním městem Francie. 

                             Jeho tři náměstí jsou zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO) – prohlídka 

                             města, návštěva historického Muzea Lotrinska (Musée Lorrain) a Muzea umění 

                             (Musée des Beaux-Arts) 

                             večer: společná slavnostní večeře všech účastníků výměny v jídelně Lycée Malraux, 

                             po večeři zábava 

Pá 31. 3.               dopoledne: ve výuce v Lycée Malraux 

                             odpoledne: dle možností krátký pěší výlet po okolí, ev. náhradní program, 

                             v podvečer odjezd do ČR 



So 1. 4.                 návrat do Českého Těšína v dopoledních hodinách 

 

Náklady: 

Celková částka hrazená žákem činí 4 300,- Kč 

Zahrnuje: dopravu autobusem tam a zpět, komplexní cestovní připojištění 

1. splátka: 2 500,- Kč do 31. 1. 2017 

Doplatek: 1 800,- Kč do 28. 2. 2017 

Platby zasílejte na účet školy 246963691/0300 s osobním variabilním symbolem žáka 

(viz Výměnný pobyt Francie - variabilní symboly - 2. splátka) 

Ostatní náklady hradí francouzská strana (výlety a dopravu ve Francii, vstupy, stravu...) 

 

Na cestu je nutné: 

-   zkontrolovat platnost cestovního dokladu (cestovní pas nebo OP) 

-   drobné dárky do hostitelské rodiny 

-   vhodné oblečení a pohodlná obuv 

-   kapesné dle vlastního uvážení 

-   batůžek na výlety, deštník 

-   osobní léky 

  

S případnými dotazy se obracejte na vyučující francouzštiny: Mgr. Šteflová, Mgr. Vlček 

http://www.gmct.cz/media/files/V%C3%BDm%C4%9Bnn%C3%BD%20pobyt%20Francie%20-%20variabiln%C3%AD%20symboly%20-%202.%20spl%C3%A1tka.pdf

