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Projekt žákovské výměny s partnerskou školou  
Brückenschule ve Vídni květen a říjen 2019 
 
Milí rodiče, milí žáci osmých a devátých tříd,  
blíží se termín naší návštěvy Vídně, která navazuje na 
příjemně strávený týden Vídeňanů v Praze s cílem 
posílení kamarádství a navázání kamarádství nových v 
rámci projektu: Přemosťování hranic pro společnou 
Evropu. 
 
21. až 25. října 2019 vyjedeme do Vídně, někteří do 
hostitelských rodin, někteří do hostelu společně s učiteli. Program bude podobný, jako když byly 
rakouské děti v Praze, učitelé a žáci z Vídně jej ještě připravují. U nás byli nadšeni a rádi by nám naši 
a hlavně Vaši pohostinnost oplatili:) 
 
Tedy zatím jen základní informace: 
21.10. společný odjezd směr Hlavní nádraží od školy po 3. VH / 1. VH třídnická, 2.3. VH rychlokurz 
rakouské němčiny v učebně NJ5,, v případě zájmu mohou žáci  zajít do hodin dle svého rozvrhu/ a po 
společném obědu ve školní jídelně. Na cestu vlakem přibalte větší svačinový box, který se bude hodit i 
na svačinky ve Vídni, které si budeme se žáky připravovat sami. Bágly si žáci nechají ve skříňkách s 
sebou prosíme vlastní slovníček NJ a psací potřeby, popřípadě konverzační příručku, máte-li doma. 
Před odjezdem doporučuji, aby se žáci domluvili se svými učiteli, jakou látku mají procvičit, popřípadě 
se doučit tak, aby akce nenarušila jejich studijní plány. Možno ve volném čase poskytnout pomoc oblasti 
cizích jazyků, fyziky a matematiky:) 
Odjezd vlaku je v 13:20 - 21.10.2019 
Příjezd do Prahy v 14.42 - 25.10. 2019 na Hlavní nádraží, společný odjezd ke škole. 
 
Prosím hraďte pobyt na účet školy:  
PPF banka a.s. - č.ú.: 2016970000/6000  
– Specifický symbol: 201932 - Variabilní symbol: jedinečný pro každého žáka – uveden ve školní 
knížce 
 
Odhadované náklady na pobyt ve Vídni pro děti v hostitelských rodinách: 2000,- 
cena zahrnuje: zpáteční jízdenku vlakem,, obědy ve škole, vstupy, pedagogický doprovod 
 
Odhadované náklady na pobyt ve Vídni pro děti v hostelu:5 000,- 
V případě ubytování mimo hostitelské rodiny musíme počítat s náklady navíc na ubytování a stravu pro 
žáky (vařit si budeme společně v hostelu nebo zajdeme do bistra). Cena zahrnuje: zpáteční jízdenku 
vlakem, obědy ve škole, vstupy, pedagogický doprovod, týdenní jízdenku MHD ve Vídni, ubytování v 
hostelu, náklady na jídlo. 
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na sdíleném google dokumentu, který se Vám bude 
zobrazovat na Vašem mailu. Výše kapesného dle Vašeho uvážení. 
 

Těšíme se na program s Vámi: Petra Wenischová, Jana Horalová a Jakub Zvěřina 
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Projekt žákovské výměny s partnerskou školou / číslo akce: 201932 
 
Brückenschule Wien, Dirmhirngasse 138  

 
Přemosťování hranic pro společnou Evropu - Poznávám své sousedy 
 

Přihláška na výměnný projekt Praha/Vídeň  
v květnu a říjnu 2019 

 
 

Jméno a příjmení:  
 
 

RČ dítěte: VS dítěte: 
 

Třída: 

Datum narození:    
 

Bydliště:    
 
 

Telefon a mail  na 
rodiče v době 
konání akce:  

  
 
 
 

Upozornění k 
aktuálnímu 
zdravotnímu stavu 
dítěte: 
např.: na epilepsii, 
alergii, zdravotní 
omezení, …  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Pravidelně užívané 
léky: 
 
 

  
 
 
 
 

Číslo pasu/ 
občanského 
průkazu dítěte: 

 Mobil 
dítěte: 

  
 

 
 

Beru na vědomí informace o VÝMĚNNÉM PROJEKTU PRAHA/VÍDEŇ V ŘÍJNU 2019 a souhlasím se 
ZÁVAZNOU ÚČASTÍ svého dítěte na akci. 
Svým podpisem potvrzuji, že mé dítě je po zdravotní stránce schopno se akce zúčastnit. Souhlas s 
vycestováním do ciziny a bezinfekčnost  obdržíte mailem a  společně s kartičkou pojištěnce odevzdáte při 
odjezdu. Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. 
 
V Praze dne ……………………..                                                                                   …….………………………………… 

                                        podpis zákonného zástupce      

Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím, Petře Wernischové  do 9.10. 2019, do 14.10.prosím pošlete i peníze na 
účet školy 2016970000/6000, V.S. variabilní symbol žáka ze školní knížky nebo je uveden ve skoleonline, 
s.s.číslo akce 201932, do zprávy pro příjemce uveďte  prosím jméno Vašeho dítěte a třídu. 


