
Výměnné pobyty studentů mezi GymBk a IGS Oyten 

 
 so 3. 9. – so 10. 9. 2022 Blansko Česká republika 

 so 10. 9. – so 17. 9. 2022 Oyten, Niedersachsen, Bundesrepublik Deutschland 

 

Výměnný pobyt – program Blansko 

Cestovní pojištění – Generali Česká pojišťovna  

 

So - 3. 9. 2022 

Příjezd a ubytování hostů, příjezd do Blanska podle jízdního řádu 20:27 

 

Ne - 4. 9. 2022 

10.00 - 12.00 - seznamovací aktivity ve školní jídelně, 12.00 – 13.30 – osobní volno na oběd  

13.30 - sraz u labutí před radnicí v Blansku – procházka městem, návštěva a prohlídka Muzea a Zámku v Blansku, 

konec společného programu cca v 16.00 

 

Po - 5. 9. 2022 

8.30 – sraz na autobusovém nádraží v Blansku 

8.40 – odjezd na Skalní mlýn -Terénní přírodovědné cvičení v Moravském krasu - Punkevní jeskyně s projížďkou 

po říčce Punkvě, výlet lanovkou k propasti Macocha. Návrat do školy na oběd. Odpoledne návštěva Domu přírody 

na Skalním mlýně s environmentálním programem, 3D film. 

Oběd ve škole.  

Odjezd ze Skalního mlýna – 17.13 do Blanska 

 

Út - 6. 9. 2022 

8.30 – sraz na autobusovém nádraží 

8.39 - odjezd autobusem na Terénní přírodovědné cvičení ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, návrat na oběd do 

školy (autobus 11.54 ze Sloupu) 

odpoledne návštěva Mydlidědka v Lažánkách a v jeho ,,chýši" výroba svíčky a mýdla z včelího vosku a z rostlin 

nasbíraných v Moravském krasu.  

Oběd ve škole.  

16.11 – odjezd z Lažánek 

 

St - 7. 9. 2022 

8.45 - jeden den v české škole podle speciálního rozvrhu hodin – fyzika, výtvarná výchova  

Nutné bílé tričko. Oběd ve škole. Program cca do 14.00 

  



Čt - 8. 9. 2022 

Výlet do Brna – sraz 10.00 v Brně u kašny na Zelném trhu 

Procházka městem, návštěva památek – radnice, výstup na věž, Katedrála Petra a Pavla, Zelný trh, náměstí 

Svobody atd. Osobní volno a individuální program. Konec akce dle počasí a dohody s pedagogickým doprovodem. 

 

Pá - 9. 9. 2022 

Volný den v rodinách 

17.00 – závěrečná párty v jídelně školy, setkání hostitelských rodin, českých a 

německých dětí, pedagogů a vedení školy, hudba, tanec, pohoštění na párty 

připraví hostitelé společně s dětmi v rodinách 

 

So - 10. 9. 2022 

7.00 – odjezd českých a německých dětí od Kina v Blansku autobusem do Oytenu 

návrat v sobotu 17. 9. ke Kinu v Blansku v podvečerních hodinách  

 

Dopravu zajišťuje společnost DOPAZ Brno, zkušený řidič a autobus jsou k dispozici pro potřeby projektu po celou 

dobu výměny v Německu. 

 

Bližší info z předchozích výměn: www.gymbk  Projekty 

https://www.gymbk.cz/studenti/projekty.html

