
Základní škola a mateřská škola Chraštice
Chraštice 44, 262 72 – Březnice

„Spolu a v pohodě“

Informace o studijním pobytu našich žáků
na Islandu 2022/2023

2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041871

Pořádá: Základní škola a mateřská škola Chraštice, Chraštice 44, 262 72
a Dům zahraniční spolupráce, Praha v rámci projektu ERASMUS+

Vedoucí akce: Mgr. Karel Derfl, Mgr. Alena Váňová, Ing. Bc. Ladislava Míková

Pro školní rok 2022/2023 se nám podařilo získat prostřednictvím projektu krátkodobé
spolupráce Erasmus+ grant, který umožní 20 žákům vycestovat na 14 dní na Island,
kde se zúčastní výuky v islandské základní škole a poznávání kultury a přírodních
zajímavostí na Islandu. Žákům, úspěšným ve výběrovém řízení, budou hrazeny
veškeré náklady na cestu, stravu a ubytování. Žáci budou rozděleni do 2 skupin po 10
a s každou skupinou pojedou také 3 pedagogové z naší školy.

Termín konání: říjen 2022, duben 2023 (každá ze skupin pojede v jiném termínu).

Místo konání: Reykjavík + Grindavík, Island.

Ubytování a spaní: V hotelu či apartmánovém domě.

Stravování:
Celodenní – snídaně, oběd, večeře + svačiny. Pitný režim je zajištěn po celou dobu.

Doprava:
Odjezd z Prahy, Hl. nádraží vlakem do Vídně, odtud letecky do Keflavíku a poté
autobusem do hl. města Islandu Reykjavíku. Návrat stejnou cestou zpět do Prahy, kde
si rodiče děti vyzvednou. Termín a čas bude upřesněn. Cesta vlakem trvá přibližně 4
hodiny, letadlem také cca 4 hodiny.

Program:
Studijní pobyt v základní škole v Reykjavíku, účast ve výuce společně s islandskými
dětmi, výlet za velrybami, prohlídka Reykjavíku, výlet ke Gejzíru, návštěva termálů
v Grindavíku i v Reykjavíku, výlet k Modré laguně, návštěva muzea Leifa Erikssona,
návštěva expozice v Perlanu, Muzea ság, Národního islandského muzea, výlet na



sopku a k lávovým polím, návštěva přírodního parku, kde je možné vidět papuchalky
a tuleně.

S sebou:
Vhodné oblečení a obuv, hygienické potřeby, platný cestovní pas, nebo občanský
průkaz, jídlo na cestu, kapesné (další bude upřesněno).

Podmínky účasti:
-    ve šk. roce 2022/23 být žákem 6. - 9. třídy ZŠ;
-    být občanem EU;
-    účastnit se výběrového řízení, (viz příloha);
-    odevzdat závaznou přihlášku (A. Váňová);
-    zaplatit účastnický poplatek 5000,-Kč do konce května 2022;
-    při odjezdu odevzdat bezinfekčnost a potvrzení od lékaře;
-    mít platný cestovní doklad.
-   dodržení aktuálně platných opatření COVID-19

Účastnický poplatek:  5000,- Kč (bude použit na vstupné v rámci výletů)
V ceně je doprava vlakem, letadlem a autobusem tam i zpět, doprava autobusem
v místě (výlety), pojištění, ubytování, stravování, pitný režim, všechny poplatky,
pojištění, i případné další jízdné na místě (lanovka, vláček, loď…). Nezahrnuje
kapesné pro vlastní útratu žáka.

Informace:
manažer projektu Alena Váňová, 606 206 736, alena.vanova@zschrastice.cz,
koordinátor projektu Ladislava Míková, 607 986 013,
ladislava.mikova@zschrastice.cz

Vaše otázky zodpovíme na online setkání žáků a rodičů, které se uskuteční 19.4. 2022
v 17.30 hod.
Zájemci obdrží odkaz na schůzku v den konání prostřednictvím školního mailu žáka.
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