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Obecné podmínky účasti na všech výměnných pobytech a zahraničních

výjezdech GTM

Přihlašování na výměnné pobyty a zahraniční výjezdy probíhá elektronicky. Odesláním elektronické

přihlášky berou žáci a jejich zákonní zástupci na vědomí, že účast na výměnných pobytech je

podmíněna akceptací speciálních podmínek výměnných pobytů, konkrétně:

● Žáci jsou zařazování chronologicky dle pořadí podané přihlášky.

● O definitivním zařazení žáka na výměnný pobyt je rozhodnuto až po potvrzení německou

stranou – každé dítě musí být „spárováno“ s výměnnou rodinou v Německu. Účast nelze po

škole vymáhat.

● Zájemci se zavazují, že zajistí ubytování a stravování pro německého žáka ve své rodině.

Velmi nám pomůže, pokud budete ochotni ubytovat ve Vaší rodině dva zahraniční žáky. Není

možné se zúčastnit bez zajištění ubytování pro zahraničního žáka ve své rodině.

● Nejsme schopni zajistit „spárování“ se stejným pohlavím, prioritně párujeme dle pohlaví, ale

není možné toto garantovat. Pokud by pro Vás z jakéhokoli důvodu bylo nepřijatelné

spárování s opačným pohlavím, uveďte v přihlášce. Berete v tomto případě ale na vědomí, že

se může stát, že se Vaše dítě nebude moci pobytu zúčastnit, protože nebude spárováno.

● Termíny pobytů jsou předběžně zveřejněny v ročním plánu na webu, mohou se ale změnit

v souvislosti se změnami na německé straně.

● Příspěvek na akci je nevratný (je možné ho pouze převést na „náhradníka“), přihlášení je po

potvrzení německou stranou již závazné.

● Příspěvek na akci (upřesněno u jednotlivých akcí) je nutno uhradit do 31.1. příslušného roku

hotově v kanceláři školy, není-li individuálně upřesněno jinak.

● Zákonný zástupce je povinnen své dítě pojistit pro cestu do zahraniční takovým typem

pojištění, které zahrnuje odpovědnost za škodu a pojištění léčebných výloh. Bez pojištění

není možné se pobytu zúčastnit. Škola je schopna toto pojištění pro Vás zajistit - vyplníte v

přihlášce.

● Před odjezdem žák odevzdává rovněž bezinfekčnost a případně jiné dokumenty dle

charakteru pobytu a aktuálních opatření.

● Doporučujeme vybavit dítě odpovídajícím kapesným na pobyt – cca 70 EUR/týden

● Žák musí logicky mít s sebou platné cestovní doklady.

● Škola nenese zodpovědnost za případné komplikace vzniklé na základě opominutí  těchto

doporučení.

● Žáci jsou vždy poučeni o specifických pravidlech po dobu trvání školní akce, které vychází z

legislativy ČR a reflektují povinnosti školy zajistit bezpečí žáků při akcích konaných mimo

školu.

● V případě, že žák nebude respektovat pravidla výměnného pobytu, bude nutné ho na vlastní

náklady dopravit zpět do ČR (bez náhrady výdajů rodiny).
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