
EUREGIO – MOŽNOST STUDIA V BAVORSKU 

Nabídka pro studenty 3. ročníků – roční studium na některém z bavorských gymnázií 

Bavorsko-český výměnný školní rok   

Poprvé se Bavorsko-český výměnný školní rok uskutečnil ve školním roce 1996/1997 a je jedním z 

četných přeshraničních projektů EUREGIA EGRENSIS. Euregio výměnu žáků mezi bavorskými a 

českými gymnázii zastřešuje po organizační stránce a podporuje ji rovněž finančně.  

Tím, že žáci prožijí delší období v sousední zemi, prohlubují si své jazykové znalosti a poznají kulturu a 

tradice na druhé straně hranic. Vzhledem k tomu, že jsou žáci zpravidla ubytováni v hostitelských 

rodinách, intenzivně prožívají jejich každodenní život a zvyky v novém prostředí.   

Bavorsko-český výměnný školní rok touto formou zprostředkovává životní zkušenosti a cenné 

mezikulturní znalosti, které budou pro žáky v pozdějším produktivním věku velmi užitečné. Zároveň 

projekt přispívá – ve větší míře než jakékoliv jiné krátkodobé setkání – k vzájemnému poznání a 

porozumění mezi obyvateli příhraničních regionů.                     

Bavorsko-český výměnný školní rok se rozděluje na dva dílčí projekty: pobyt českých hostujících žáků 

v Bavorsku a pobyt bavorských hostujících žáků v České republice.   

Čeští žáci hostující v Bavorsku   

Projekt je věnován českým gymnazistům ve věku od 16 do 18 let, kteří chtějí prožít výměnný školní 

rok na některé ze škol v Bavorsku. Jak již název napovídá, trvá bavorsko-český výměnný školní rok 

zpravidla 10 měsíců (září – květen). Pouze takto lze zaručit, že žáci po fázi aklimatizace skutečně 

hlouběji proniknou do všedního života sousední země.  

Žáci, kteří mají zájem o výměnný školní pobyt v sousední zemi, se obrátí na pověřeného učitele své 

školy. Tento zahájí vyřizování přihlášky do Bavorsko-českého výměnného školního roku. Pomůže 

žákovi při vyplňování podkladů a zkontaktuje EUREGIO EGRENSIS a partnerské gymnázium v 

Německu.   

Písemná žádost o přijetí do Bavorsko-českého výměnného školního roku se v České republice vyřizuje 

od ledna předchozího školního roku, tedy ve 2. ročníku. Čeští žáci se tedy budou po projednání se 

svým pověřeným učitelem ucházet o pobyt v rámci Výměnného školního roku pro rok následující (3. 

ročník) na některém z hostitelských gymnázií.  

Výběr žáků je v kompetenci německých nebo českých gymnázií. V minulosti využilo možnosti 

studovat v Bavorsku 27 studentů a studentek Gymnázia Strakonice, v tomto školním roce jsou 

zařazeny do programu 3 studentky. 

Jednorázový poplatek činí 500,- EUR, ubytování je zajištěno v hostitelských rodinách. 

Kontaktní osobou za školu je Mgr. Anna Hlavová 

 


