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Vážení a milí rodiče, 
 od roku 2011 pořádáme pravidelně výměnné akce s Francií. Do loňského roku byla naším 
partnerem Collège Saint Joseph de Pantin, základní škola z pařížské oblasti. 
 Pro letošní rok jsme se rozhodli seznámit děti s jiným francouzským regionem, s Bretagne. 
V jejím hlavním městě Rennes sídlí Lyceum a Collège Émile Zola, které se řadí k prestižním školním 

zařízením. Přispívá k tomu nejen výhodná poloha v 
centru města a nádherná budova, která byla 
rekonstruována a renovována po dvě staletí, ale 
hlavně lidský faktor, tedy výborné vedení a nadšení 
profesoři. Rozhodli jsme se s touto školou 
spolupracovat na projektu " Partage ta science" 
neboli "Poděl se o své poznatky", který je součástí 
evropského projektu ETwinning. 
Z jakého důvodu tento projekt nadchl i nás? Žáci 
nebudou pasivními účastníky, všichni se podle svých 

možností do projektu zapojí přes stránky etwinning.net, kde bude mít každý svoji registraci. Společně 
s vyučujícími vybraných předmětů ve své škole si připraví 
jednoduchou práci na dané téma, kterou bude s ostatními žáky 
ve francouzské škole prezentovat – buď ve francouzštině nebo 
v angličtině. Děti se nemusí ničeho obávat, příprava bude 
probíhat na jejich úrovni a přiměřeně jejich schopnostem. 

Návštěva francouzských dětí je plánována na období 
od 13.5. do 18.5 2018, náš výjezd se uskuteční na začátku 
června 2018. Naše děti budou bydlet ve francouzských 
rodinách, ale francouzské děti budou ubytovány na VŠ koleji 
FTVS. Přijede jich totiž 57, tedy 2 třídy. Naše cesta do Francie 
tam a zpět bude probíhat z větší části letecky. Tam: Praha 
Nantes, přímý let a dále vlakem Nantes - Rennes 120 km. Zpět rychlovlakem TGV Rennes - Paris a 
večerním letem společnosti Transavia Air France do Prahy. Tato organizace nám umožní navíc 
několikahodinovou prohlídku Paříže na samém konci cesty. 

Abychom mohli efektivně vykalkulovat finanční náklady na cestu, musíme znát počet 
zúčastněných žáků co nejdříve, protože ceny letenek se pravidelně zvyšují. Tohoto projektu se bude 
moci zúčastnit maximálně 21 žáků. Po této předběžné bude následovat závazná přihláška. 
Se žáky poletí do Francie pravděpodobně obě učitelky FJ - J. Fournier a M. Zvolánková, případně 
s ohledem na počet přihlášených žáků pojede jako doprovod i další pedagogický pracovník. 
 

Ubytování - ve francouzských rodinách. Žáci budou komunikovat s francouzskými žáky přes E-
twinning a budou tedy předem vědět, ke komu pojedou. 
 

Strava - ve školní jídelně, v rodinách a z vlastních zdrojů. 
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Program - návštěva školy, zapojení se do výuky, prezentace projektu, prohlídka města Rennes. 
Plánujeme výlet k moři, navštívit přílivovou elektrárnu v údolí Rance, pevnostní město Saint Malo a 
ostrov Mont Saint Michel s dominantou gotického kláštera. 

 
S organizací výletů se obrátíme na naše francouzské kolegy, protože ti mají zkušenosti a možnosti 
zařídit tu nejlepší a nejlevnější variantu. 
 

 
Městská část Prahy 6 nám vždy poskytla granty pro děti s bydlištěm v Praze 6.  Počítáme tedy s tím, 
že bychom cestu letecky tam a zpět financovali tímto způsobem. Předpokládáme, že celkové náklady 
na cestu budou 6 500 CZK, s tím, že příspěvek z grantu bude ve výši 4 000 - 4 500 Kč, celková cena 
hrazená rodiči by tedy byla okolo 2000 – 2500 Kč. 
 
Můj syn/ dcera ............................................. ze třídy ......  se chce zúčastnit projektu. 
 
Jméno a příjmení zákonných zástupců 
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Mgr. Mojmír Dunděra, ředitel 
J. Fournier, M. Zvolánková 
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