
Informace o výměnném pobytu našich žáků ve Švýcarsku 2012 
 
Pořádá:     Základní škola a mateřská škola Chraštice, Chraštice 44, 262 72  
                  a  Společnost rodičů a přátel ZŠ Chraštice 
 

Vedoucí zájezdu:  Mgr. Karel Derfl, PaedDr. Lenka Zlochová 
 

Termín konání:  9.7.-15.7.2012 (odjezd již 8.7., návrat 16.7.2012) 
 

Místo konání:  Obec Heimiswil, kanton Bern, Švýcarsko  
 

Ubytování a spaní:    
Ve školních třídách partnerské školy Grundschule Heimiswil na matracích, spacáky + polštáře si 
děti vezmou vlastní. K dispozici jsou sprchy, umývárny, WC, kuchyňka.  

 

Stravování:   
Celodenní – snídaně, oběd, večeře + svačiny. Pitný režim je zajištěn po celou dobu. Teplá strava se 
podává ve společenské místnosti (která slouží zároveň jako jídelna) v budově fary vzdálené cca 50 
metrů od školy. Na výlety děti dostávají svačiny. 

 

Doprava:    
Odjezd z Chraštic od školy autobusem. Čas bude ještě upřesněn. Návrat opět ke škole. Cesta trvá 
přibližně 9 hodin. Na dopravu přispívá SRPZŠ. 
 

Program:    
Nejvíce se těšíme na společně strávený čas našich a švýcarských dětí i pedagogů, poznávání života 
našich švýcarských přátel, společné zážitky při sportu, koupání, výletech, soutěžích, pobytech 
v rodinách (1 den), poznání historických i přírodních zajímavostí Švýcarska, celodenní výlet na 
vrcholy Alp, poučný i zábavný program od rána až do večera každého dne. Více informací o 
programu minulých pobytů najdete na http://www.zschrastice.cz/projekty/mezinarodni-projekty . 
 

S sebou:    
Vhodné oblečení a obuv, hygienické potřeby, platný cestovní pas, svačinu na cestu, spací pytel + 
polštářek, dárek pro hostitelskou rodinu, kapesné (další bude upřesněno). 
 

Podmínky účasti: -  odevzdat závaznou přihlášku (L. Zlochová); 
- zaplatit celou částku do konce června 2012; 
- bezinfekčnost a potvrzení od lékaře odevzdat při odjezdu; 
- mít platný cestovní doklad; 
- při pobytu švýcarských dětí u nás (2013) zajistit 1 den pobytu v rodinách popř. se i jinak 

podílet na přípravě a zajištění pobytu dětí z partnerské školy u nás. 
 

Cena pro účastníka:  5000,- Kč.  
Zálohu 2500,-  uhraďte ekonomce školy p. I.Galážové do 18.května. 
Doplatek ve výši 2500,- je třeba uhradit nejpozději do 30.6. 2012. 
Cena zahrnuje veškeré náklady, které souvisí s cestou i pobytem, již se nic nedoplácí na místě!  
V ceně je doprava autobusem tam i zpět, doprava autobusem v místě (výlety), pojištění, ubytování, 
stravování, všechny poplatky, vstupné (památky, muzea, zábavní parky, výstavy, kulturní 
představení, atp.)  i případné další jízdné na místě (lanovka, vláček, atp.). Cena nezahrnuje kapesné 
na vlastní útratu. 
 

Dotace a sponzoři: 
Na zajištění výměnného zájezdu našich žáků ve Švýcarsku (2012) i zajištění pobytu švýcarských 
přátel u nás (2013) chceme čerpat dotaci z tzv. Švýcarského fondu spolupráce. Pokud se nám 
podaří dotaci získat, je pravděpodobné, že dojde k významnému snížení celkových nákladů 
projektu. V takovém případě bude část již zaplaceného poplatku účastníkům vrácena. Stejně tak by 
nám pomohla finanční pomoc případných sponzorů. Budeme rádi, když nám je pomůžete získat. 
 

Informace: Karel Derfl  318 695 382 nebo 723 243 724 (vedoucí zájezdu) 
                    karel.derfl@zschrastice.cz  www.zschrastice.cz    


