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Výměnný program se Španělskem (Praha/Madrid) 

Vážení rodiče, 

pro naše studenty připravujeme na jaro 2020 vzájemný výměnný program se školou IES Isaac Newton v 
Madridu, ve Španělsku.   

První část partnerské výměny bude probíhat ve dnech 13. – 20. 4. 2020 v Praze. Španělští studenti budou 
ubytováni v českých rodinách a bude jim rodinami poskytnuta strava a pitný režim. 

Druhá část partnerské výměny proběhne v Madridu ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2020. 

Studenti budou ubytováni v hostitelských rodinách, které zajistí kromě ubytování také stravu a pitný režim 
během celého pobytu. Všechny ostatní náklady si budou hradit naši studenti sami. Jedná se o: 

- leteckou dopravu do/ze Španělska  
- pojištění 
- transfery z/na letiště 
- dopravu po Madridu i do okolí 
- vstupy 
- kapesné 

 

Předpokládaná cena výměnného pobytu činí 7.000,- Kč (letenky + pojištění) + 50,- EUR (vstupy, transfery z/na 
letiště, doprava po Madridu a okolí) + kapesné. 

Do 15. 11. 2019 je třeba uhradit zálohu ve výši 3.500,- Kč na účet školy.  

Do 15. 12. 2019 je třeba uhradit doplatek ve výši 3.500,- Kč na účet školy.  

Číslo účtu: 19-3960330297/0100 

Variabilní symbol: evidenční číslo studenta (v systému Bakaláři) 

Specifický symbol: 3240046 
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:   
Mgr. Gema de Miguel: g.gutierrez@skola-eu-praha.cz, Mgr. Petra Sečkařová: p.seckarova@skola-eu-praha.cz  
       

 
Souhlas rodičů s účastí syna/dcery na vzájemném výměnném programu  
v Praze ve dnech 13. – 20. 4. 2020 a v Madridu ve dnech 31. 5. – 6. 6. 2020  

 
Prohlašuji, že souhlasím s účastí svého syna/své dcery na vzájemném výměnném programu a zároveň se zavazuji k tomu, 
že ubytuji studenta/studentku ze Španělska v dubnu 2020, zajistím mu/jí stravu a pitný režim během celého pobytu. Zároveň 
beru na vědomí, že po celou dobu pobytu je nutné se studentům věnovat, dopravovat je na akce, které budou součástí 
programu, zajistit transport na místo srazů, zajistit bezpečnost studentů v místě jejich pobytu, řešit případné zdravotní 
problémy. V případě nutnosti zajistit pro zahraničního studenta dietní případně jinou stravu. 

V termínu do 15. 11. 2019 uhradím zálohu 3.500,- Kč a do 15. 12. 2019 uhradím zálohu 3.500,- Kč na účet 
školy.  
 

Příjmení, jméno studenta: ______________________________________     Třída:_______________________________ 

Bydliště:_____________________________________________        Datum nar.:_________________________________ 

E-mail / Telefon: ________________________________    Číslo OP nebo pasu: __________________________________ 

Jméno zákonného zástupce: ___________________________      Kontakt na zák. zástupce: ________________________                                                                                                          

Podpis studenta:                                                             Podpis zákonného zástupce:_______________________________                                                  

Souhlasím s tím, že můj syn / má dcera …………………………… může po příjezdu ze Španělska samostatně odejít domů. 

                                                                                                 Podpis zákonného zástupce: ……………………………………… 
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