
 

 
 

 

 

 

 

Závěrečná zpráva  

Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu 

 

realizátor: Středoškolský klub ASK ČR při Gymnáziu v Plzni 

partner: ALEXANDER VON HUMBOLDT SCHULE, Lauterbach 

 skutečný počet zúčastněných dětí a mládeže ve věku od 8 do 26 let: 

VÝMĚNNÝ POBYT SE STUDENTY Z LAUTERBACHU I – pobyt v Plzni 
16. - 21. 5. 2016 (6 dní): počet studentů –23 českých, 24 německých, počet zapojených pedagogů – 2 německých, 
8 českých 
VÝMĚNNÝ POBYT SE STUDENTY Z LAUTERBACHU II - pobyt v Lauterbachu 
12. - 17. září 2016 (6 dní): počet studentů – 17 českých, 27 německých, počet zapojených pedagogů –  5 
německých, 3 českých 

 dosažené cíle  - přínos pro účastníky, pracovníky s mládeží a další osoby zapojené do projektu 

Cílem projektu bylo přispět k dalšímu prohlubování česko-německých vztahů mezi studenty a dále 
pomoci zprostředkovat neformální kontakt mezi českými a německými studenty. Vzniklá přátelství a 
korespondence z posledních let nám dávají za pravdu, že se toto daří. 

Dalším cíle bylo připravit dvě fotosoutěže – jedna proběhla v Čechách, druhá pak na podzim v Německu. 
Vítězné fotografie byly vystavené v prostorách školy. Proběhla i zpětná vazba studentů po uskutečnění 
akce, která je přílohou této zprávy. Článek o akci má vyjít i v prosincovém vydání Plzeňské jedničky. 

Podobné aktivity připravili studenti lauterbašského gymnázia. Veřejnost v Německu se o našem 
společném výměnném projektu dozvěděla i z místního tisku, s jehož zástupci jsme besedovali na půdě 
radnice v Lauterbachu. Fotografie z projektu jsou k vidění na stránkách obou škol. 

 zhodnocení organizace přípravy a realizace aktivit, feedback ze strany zúčastněných, pozitivní a 
negativní zjištění a zkušenosti  

Příprava takové akce vyžadovala dokonalou organizaci, včasné naplánování všech aktivit, předem 
objednané a zajištěné exkurze. To vše klaplo na výbornou. Výborně fungovaly též rodiny, s nimi jsme se 
sešli i letos 2krát. Jednou před akcí a po druhé při odjezdu. Hodnocení bylo zcela kladné a pochvalné. I 
rodiče si oprášili znalosti cizích jazyků. Máme několik žádostí o opětnovnou návštěvu Lauterbachu 
v rámci studijních pobytů. Máme zkušenosti, že se celé partnerské rodiny navzájem navštěvují a 
využíváme jich později při studiu našich studentů v Německu. Proběhla i zpětná vazba studentů po 
uskutečnění akce, která je přílohou této zprávy. 

 dlouhodobý dopad projektu - plánované pokračování spolupráce s partnerskou organizací, využití 
získaných zkušeností v rámci jiných aktivit, udržitelnost spolupráce 

Realizované výměnné pobyty mají dlouhodobý pozitivní dopad na česko – německé vztahy. Mají 
jednoznačně pozitivní charakter, často hrají důležitou roli pro motivaci při výběru cizích jazyků, využití 
cizích jazyků motivuje studenty pro intenzivnější výuku. 

 

 
 



 

Zpráva o výměnném pobytu studentů gymnázia z Lauterbachu v Plzni 2016 

Po důkladných přípravách se studenty a po schůzce s rodiči se 16.5. až 21.5. 2016 uskutečnila na našem 
gymnáziu návštěva studentů z německého Lauterbachu, se kterým náš klub dlouhodobě spolupracuje. Ubytovat  
v rodinách 24 studentů / 13-14 let /  dalo pořádnou fušku, ale když pomohly některé rodiny, které ubytovaly i 2 
studenty, tak se výměna mohla uskutečnit.  

Týdenní pobyt byl naplněn pestrým programem, který měl nejen ukázat naše město a školní aktivity, ale 
především pomoci navázat kamarádství a motivovat naše studenty – členy klubu k aktivnějšímu přístupu 
k jazykovým dovednostem a možnosti ověřit si znalosti jak němčiny, tak angličtiny. Většinu našich členů bych 
chtěla pochválit za odpovědnost v roli hostitelů. 

K nejzdařilejším společným akcím patřila fotosoutěž ve skupinách, která motivovala jak k  vzájemné 
komunikaci, tak k poznávání historického centra Plzně. Studenti se bavili i při bowlingovém večeru,  při setkání na 
rozhledně Sylván, při projektu v plzeňské ZOO. Na své si přišli i zájemci o aktivity v Techmánii. Počasí přálo i 
vodácké výpravě na Berounku i procházce při poznávání historických skvostů Prahy. Do týdenního programu se 
vešla i exkurze do plzeňského Prazdroje. Pochvalu si zaslouží i většina členl klubu, kteří v úterý připravili svá 
stanoviště během školního jarmarku. Němečtí studenti se však do jeho organizování aktivně nezapojili, a tak pro 
příště tuto aktivitu do výměnného projektu nedoporučuji. 

Poděkování patří všem, kteří nám pomohli s organizací různých aktivit, partnerským rodinám a vedení školy 
i klubu. 

Akce určitě splnila náš cíl a jazykově bude mít ještě větší význam, pokud vydrží navázaná vzájemná 
komunikace nebo vyjde alespoň měsíční studium v Lauterbachu ve vyšších ročnících. 

 

 

Zpráva o pokračování česko-německého výměnném pobytu 

Ve dnech 12. – 17. 9. 2016 se celkem 17 členů Středoškolského klubu při Gymnáziu zúčastnilo výměnného 
programu s partnerskou školou v německém Lauterbachu. Program pobytu byl připraven partnerskými pedagogy a 
studenty. 

   V pondělí jsme se sešli na Hlavním vlakovém nádraží, abychom podnikli celkem 8 hodin trvající cestu 
vlakem. Vzhledem k dopředu zakoupeným místenkám na německý rychlovlak proběhla cesta celkem pohodlně. 
Jediný problém nastal při vystupování z rychlovlaku v Norimberku, kde vlak plně respektoval jízdní řád, a po 
dvou minutách se zavřely dveře vlaku bez ohledu na fakt, že polovina našich členů ještě stála ve frontě k výstupu. 
Naštěstí se vlak podařilo zastavit a mohli jsme všichni společně přestoupit.  

   Na nádraží v Lauterbachu už na nás čekaly jejich partnerské rodiny a společně jsme strávili pozdní 
odpoledne a večer. 

   V úterý jsme měli možnost prohlédnout si místní gymnázium. Po přivítání paní ředitelkou jsme se postupně 
s německými studenty zúčastnili speciálních hodin chemie, dějepisu a hodiny německých a českých jazykolamů. 
Po obědě v místní školní jídelně následovalo milé přivítání na radnici a pak komentovaná prohlídka městečka 
v němčině s tlumočením p. prof. Brožka. Zbytek odpoledne a večer si všichni užili v místním aquaparku. 

   Ve středu jsme odjeli do solných dolů Merkers, které udělaly na nás udělaly dojem svou rozlohou. Část 
jsme projeli na korbách nákladních aut a měli možnost vidět sluje, ve kterých byl na konci války ukryt válečný 
poklad později nalezený spojenci. Odpoledne následovala prohlídka města Fuldy, kde děti ve smíšených skupinách 
plnily zadané fotografické úkoly. 

Čtvrtek byl věnován prohlídce Frankfurtu. Studenty oslovilo Muzeum filmu stejně jako prohlídka města. 
Němečtí studenti měli svůj vlastní prohlídkový okruh v němčině. Nejpopulárnější částí dne bylo dvouhodinové 
osobní volno. Do Lauterbachu jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách. 

Poslední den našeho pobytu byl velmi atraktivní – společně se svými německými partnery jsme strávili den 
ve sportovním areálu, kde si všichni užili lanové centrum a letní bobovou dráhu. 

Večer jsme byli všichni pozváni partnerskými rodinami na grilování v přírodě, které je třeba obzvlášť ocenit.  
Rodiče německých dětí měly jistě dost práce s výměnným pobytem, přesto zvládli připravit domácí občerstvení a 
zorganizovat milou akci, kde studenti mohli až do nočních hodin ochutnávat grilované speciality a saláty, využívat 
hřiště v přírodě nebo jen klábosit se svými novými kamarády. 

 V sobotu ráno proběhlo na nádraží rozloučení s rodinami. Většina se těší na společný plánovaný týden na 
jaře. 

Komunikačním jazykem výměnného pobytu byla angličtina, mohli se tedy zúčastnit i studenti studující jiný 
druhý jazyk než němčinu.  

 

   Zhodnocení akce vedoucími: 

Na rozdíl od zájezdů do zahraničí zde členové klubu při gymnáziu mají možnost zažít skutečný život 
německé rodiny se všemi odlišnostmi, které s sebou taková výměna může přinést. Nutnost domluvit se anglicky i 
s někým, jehož angličtina není rodným jazykem, je situace, které budou studenti nejčastěji vystavováni ve svém 
dalším osobním i pracovním životě. Doporučujeme také zařadit v Německu více společných aktivit, kde studenti 
musejí spolupracovat. V tomto ohledu je česká část výměny přínosnější. 



 

Hodnocení akce členy klubu: 

Hodnocení pobytu v Lauterbachu se zúčastnilo 9 českých účastníků ze 17. Studenti hodnotili různé aktivity 
známkami od 1-nejlepší, po 5 - propadávající.  

Nejlépe byly hodnoceny tyto aktivity - solné doly, lanové centrum, prohlídka Frankfurtu s průvodcem. Na 
Frankfurt a filmové muzeum doporučují studenti věnovat více času. 

Spokojenost byla i se závěrečným grilováním, kdy si byli studenti nejblíže. 

Ubytování bylo vesměs hodnoceno 1 a stravování většinou 2. 

Účastníci by přivítali zábavnější program ve Fuldě. Seznamovací aktivity by určitě nebyly na škodu. 

Jarmila Jurečková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Akci finančně podpořili: 

 

   Akci finančně podpořili:    Akci finančně podpořili:    Akci finančně podpořili: 


