Přihláška
k účasti na trinacionálním setkání
žáků z partnerských škol Francie, Německa a České republiky
ve dnech 4. dubna až 8. dubna 2022
ve Spolkové republice Německo
Projekt Společně v Evropě – Gemeinsam in Europa
Informace o projektu
Projekt je financován z programu Erasmus +
KA 122-SCH – Krátkodobé projekty pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve
školním vzdělávání
Hostitelská organizace: St. Franziskus Gymnasium und Realschule
Kaiserslautern, Bundesrepublik Deutschland
Partnerská organizace: Lycée Pierre de La Ramée, Saint Quentin, France
Počet žáků celkem 60
Pedagogů celkem 6

z Gymnázia Zikmunda Wintra 20
2 učitelé z Francie, 2 učitelé ze SRN, 2 učitelé z GZWR

Místo setkání: Rothenburg ob der Tauber (Bavorsko)
Ubytování: Evangelische Tagungsstätte Wildbad, Taubertalweg 42, 91541
Rothenburg o.d.T. tel: +49 (0) 9861 977 0, www.wildbad.de
Stravování: plná penze
Doprava: Autobus (Dopravce bude upřesněn)
Pojištění účastníků: Všeobecná zdravotní pojišťovna, (zdravotní, úrazové poj.,
odpovědnost za škodu, repatriace)
Cíle projektu





Jazyk a komunikace Posílení jazykové úrovně žáků v oblasti komunikace a
praktického užití jazyka. Společným komunikačním jazykem bude jazyk
německý
Společně v Evropě Reflexe evropské identity
Projektová výuka a týmová spolupráce Inovativní metoda vzdělávání,
autonomie učení
Záleží nám na životě Jsme šetrní k životnímu prostředí, prosazujeme
udržitelný rozvoj a zdravý životní styl

Pokud souzníš s cíli projektu, neváhej a vyplň přihlášku. Součástí přihlášky je také
dotazník.

Obě části odevzdej nejpozději do 16. února 2022 do 12.00 hodin mailem na
beulakkerova@gzw.cz
Přihláška
k účasti na trinacionálním setkání
žáků z partnerských škol Francie, Německa a České republiky
ve dnech 4. dubna až 8. dubna 2022
ve Spolkové republice Německo

Jméno a příjmení:

……………………………………………………….

Datum narození:

…………………………………….. je mi: ……….. let

Adresa bydliště:

…………………………………………………………
………………………………………………………….

Kontakt: telefon ……………………. e-mail: …………………………………
Kontakt na rodiče/zákonné zástupce
Jméno: …………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………………...
Jsem pojištěncem:

………………………………………………………….
(uveďte název zdravotní pojišťovny)

Jsem žákem třídy: …………….

…………………………………….
Podpis

………………………………………….
Podpis zákonného zástupce

Datum odevzdání přihlášky: …………………………… (vyplní škola)
Vyrozumění o účasti:
…………………………………………………………..
obdržíte nejpozději 20. února 2022

DOTAZNÍK
Dotazník splňuje kritéria výběru uchazečů o účast na projektu
Jméno a příjmení:

třída:

Popiš stručně svoje zájmy a záliby:

Popiš své představy o týmové spolupráci s žáky z partnerských škol:

Napiš, jaké jazyky se učíš, jakými jazyky se dorozumíš a jaké jsou tvoje studijní
výsledky:

Napiš, zda se účastníš soutěží a akcí pořádaných školou, případně i mimoškolních
akcí:

Napiš, jaká je tvoje motivace k účasti na projektu:

Poznámky komise: (prosíme nevyplňuj)

Informace:
Projekt Společně v Evropě bude realizován v souladu s platnými hygienickými
pravidly a předpisy hostitelské země, tj. Spolkové republiky Německo.

