
	

Student Exchange 2019 
Doctrina - Podještědské gymnázium Liberec – Het Nieuwe Eemland Amersfoort 
Liberec 12. – 16. 1. 2019 
 
Program si, prosím, pečlivě prostudujte, a to zejména pasáže, kde se dozvídáte, jak 
holandského hosta vybavit na den a případně kolik jídla přichystat. Dodržujte předepsané 
časy, notoričtí „latecomers“ si na dny určené pro akce v rámci výměnného programu nechají 
časovou rezervu. Buďte ohleduplní a myslete na to, že Váš případný pozdní příchod může 
vést k tomu, že padesát lidí bude zbytečně čekat v nepříznivých povětrnostních podmínkách. 
Vzhledem k tomu, že jednání každého z nás bude mít zásadní vliv na celkový obraz našeho 
hostitelství, prosím Vás o kolegiální spolupráci a maximální zodpovědnost. Děkuji.  
 
Výměnný program je součástí výuky, a proto pro něj platí v plném rozsahu školní řád. Obzvlášť 
přísně bude posuzováno případné držení omamných a návykových látek. 
 
V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností, které se vyskytnou v průběhu našeho 
hostitelství, neváhejte kontaktovat koordinátory výměny: 
 
Mgr. Marek Blecha – služební mobil: 775 412 966 
Mgr. Petra Quirenzová  
Mgr. Anna Zelenková – viz „skupina“ v aplikaci Messenger 
 
Sobota 12/01:  

• cca 19.00 - příjezd hostů ke škole – pravděpodobný dřívější příjezd v řádu desítek minut až 
hodin – budeme informovat prostřednictvím mobilní aplikace/sms zprávy 

• vyzvednutí hostů u školy, večer a večeře v hostitelských rodinách 
 
Neděle 13/01  

• den v hostitelské rodině – program a jídlo v režii hostitelů 
 
Pondělí 14/01  

• 8:30 – příchod do školy, hosté budou mít zázemí v kmenové třídě 1. ročníku, připravit 
svačinu 

• 9:00 - 11:05 skupinová práce (3 skupiny: English - JV, zeměpis – 1. roč., HV - HV)  
§ 9.00   –   9.35  1. hodina 
§ 10.00 – 10.35  2. hodina 
§ 10.35 – 11.10  3. hodina 
§ 11.10 – 11.50 hosté program v učebně 1. ročníku, hostitelé oběd, volno 

• 12:00 – hosté oběd ve školní jídelně – vedení Bl, Qu 
• 12:30 – společný výlet na Ještěd; nutné teplé oblečení a pevné boty, možnost si koupit něco 

sladkého a nápoj v restauraci (holandský autobus, odjezd od školy, vedení Qu, Cs)  
• 16:00 – příjezd do centra Liberce 
• volné odpoledne – nákupy, památky, bowling, bazén, aqua park atp. – doporučujeme trávit se 

svým hostem, případně ve skupině zahrnující hosta 
• večer a večeře v hostitelských rodinách 

 
Úterý 15/01  

• 8:40 – příchod do školy, Holanďané oblečení na celodenní lyžování na Severáku, připravit 
velkou svačinu 

• 9:00 – odjezd od školy do Hrabětic (holandský autobus, 4 hostitelé jako instruktoři 
lyžování/snowboardingu) 

• hostitelé – standardní výuka (sorry J) 
• Holanďané – oběd v restauraci Arnika (polévka a nápoj, vlastní svačina a možnost dokoupit 

si jídlo individuálně)  



	

• čeští instruktoři – oběd bude proplacen, skipas si kupujete za své 
• 15:30 – příjezd ke škole, vyzvednutí si svého hosta 
• 17:30 – příprava na společenský večer 
• 18:00 – společenský program ve škole pro studenty, jejich rodiče a učitele 
• po skončení: bufet připravený rodiči českých studentů, viz poznámka 
• volný večer, doporučujeme trávit se svým hostem, případně ve skupině zahrnující hosta; jedná 

se o poslední společný večer – prožijte jej příjemně a případně ve větší skupině; nicméně 
prosím respektujte přání a potřeby svého hosta (platí po celou dobu pobytu) a vyhněte se 
jakýmkoliv excesům – holandská společnost je poněkud citlivější na podávání alkoholu 
mladistvým, případné porušení školního řádu v tomto ohledu může mít dalekosáhlé důsledky 
pro celý výměnný program  

 
 

Středa 16/01  
• hostitelé přivezou hosta a jeho/její zavazadla ke škole, prosíme neblokovat autobusovou 

zastávku, připravit velkou svačinu 
• 8:30 – loučení u školy  
• 8:40 – hosté odjíždějí přes Prahu do Amersfoortu, vedení Bl, Zl 
• 8:50 – hostitelé – standardní výuka 

 
 
Poznámka k bufetu po skončení úterního společenského večera 
 
Prosíme rodiče českých studentů o spolupráci při přípravě švédského stolu. Stalo se 
příjemným zvykem, že rodiče hostitelské skupiny připraví bufet pro účastníky společenského 
večera. V Amersfoortu jsou studenti zpravidla pohoštěni typickými holandskými pochutinami 
a jídlem hodícím se pro podobnou příležitost (sýry, slané a sladké pečivo, uzeniny, ovoce, 
zelenina, polévka z ohřívacího kotle atd.). Ze zkušeností doporučujeme nachystat počet porcí 
odpovídajícímu počtu účastníků za rodinu (včetně holandského hosta) a jídlo přinést 
v praktických uzavíratelných a nerozbitných nádobách. Zpravidla hodně jídla zbyde, a proto 
je dobré se připravit na odnesení zbylého jídla domů a plánování kulinářských hitů s ohledem 
na jeho další konzumaci. 
 
Škola zajistí studené nápoje, plastové příbory a nádobí a papírové ubrousky, pro potřeby akce 
dále připravíme stoly v prvním patře školy a zajistíme přístup do kuchyňky ve sborovně. 
Skladovací prostory v lednici sborovny jsou nicméně omezené, to samé platí pro nabídku 
nádobí tamtéž; z tohoto důvodu, prosím, myslete i na zajištění servírovacího náčiní pro více či 
méně exotické pochutiny. Děkuji. 


