Pravidla školních výměn
Pro studenta GML je školní řád závazný jak během pobytu v zahraničí, tak při pobytu
zahraničního studenta u nás.
Pro pobyt studenta GML v zahraničí – student je povinen:
1) v zadaném termínu zaplatit zálohu na pobyt studenta v zahraničí ve výši určené vedoucím
výměny (totéž platí o případném doplatku);
2) sjednat a zaplatit si cestovní pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí;
3) akceptovat pravidla stanovená školou v zahraničí, která pobyt organizuje, včetně pravidla,
že v době mimo společný program (večery, víkendy) nemůže ani tato škola, ani GML
zajistit pedagogický dozor, a předává studenta do péče rodiny, u které je student
ubytován;
4) dodržovat pokyny uvedené v programu (čas srazu ap.);
5) chovat se tak, aby dobře reprezentoval školu, Brno a Českou republiku.
Student nerespektující tato pravidla se dopouští porušení řádu školy. Po návratu bude míra
porušení školního řádu přezkoumána a podle závažnosti přestupku potrestána v souladu s §8
odst. 3 vyhl. č. 354/91 ve znění pozdějších předpisů (od napomenutí tř. profesorem po
vyloučení za studia).
Pro pobyt zahraničního studenta u nás - student GML účastnící se výměny je povinen:
1) ubytovat jednoho zahraničního studenta (pokud z jakéhokoliv důvodu nemůže student
GML poskytnout ubytování, zajistí pro něho na vlastní náklady ubytování náhradní);
2) dodržet pokyny obsažené v programu (doby odjezdu, příjezdu, stravování atd.);
3) přebrat spolu se svými zákonnými zástupci zodpovědnost za zahraničního studenta na
dobu centrálně neorganizovaného programu (večery, víkendy atd.).

Část určená rodičům (zákonným zástupcům)
1) Souhlasím s účastí svého dítěte na školní výměně a s jeho pobytem v zahraničí po dobu
výměny.
2) U svého dítěte upozorňuji na tyto zdravotní problémy (alergie, pravidelné užívání léků,
možnost záchvatu ap.).
3) V případě akutních zdravotních potíží nebo úrazu během výměny zplnomocňuji přítomné
učitele, aby rozhodli o nezbytně nutném lékařském zákroku, případně operaci.
4) Operativní kontakt na rodiče (mobilní telefon, mail…) ………………………………
Pravidla výměn jsem přečetl a akceptuji je:
…………………………
datum podpisu

……………………………………….
jméno a příjmení studenta GML, podpis

…………………………………………………
jméno a příjmení zákonného zástupce, podpis

