
Výměna s Israel Arts and Science Academy
v Jeruzalémě 2015-16

AG  nabízí  svým  studentům  septim  a  oktáv  (výjimečně  sext)  unikátní  možnost  seznámit  se  a
spolupracovat  se  studenty  prestižní  střední  školy  v Jeruzalémě  formou  oboustranného  výměnného
pobytu. Jedná se o moderní internátní školu Israel Arts and Science Academy na jihozápadě Jeruzaléma a
spolupracujeme s její humanitní větví. Komunikačním jazykem je angličtina. V minulém a tomto školním
roce se uskutečnily první návštěvy na obou stranách a obě se vydařily k  veliké spokojenosti účastníků. O
české návštěvě v Izraeli si můžete přečíst ve školní ročence 2013-14.

Při této výměně nejde jen o to vyjet si na výlet a prohlédnout si památky, ale také o hlubší poznání lidí a
kultury, historie i každodenního života současného Izraele. Dostalo se nám velice vstřícného a srdečného
přijetí, v mnoha věcech jsme k sobě měli až překvapivě blízko, ale řada věcí pro nás byla velmi nezvyklých
a  studenti  i  učitelé  IASA  se  ukázali  být  výtečnými  průvodci.  Na  cestu  jsme  se  pečlivě  připravovali
v semináři (vedeném v angličtině), vědomi si toho, že reprezentujeme nejen sebe, ale i svou školu a zemi.

A jaký byl náš jeruzalémský program?

1.den – pátek: Přílet  ještě v noci,  ubytování,  odpočinek, seznamovací  odpoledne, návštěva synagogy,
šabatová večeře

2.den – sobota: Šabat – pěší návštěva blízké zoo a piknik, odpoledne taxíkem do Starého Města (o šabatu
MHD nejezdí), procházka po hradbách a Starým Městem

3.den  –  neděle:  Mše  svatá  v centru,  prohlídka  západního  Jeruzaléma,  trhy,  Muzeum  Izraele  (mj.
kumránské svitky), přednáška Otce Neuhause o křesťanech v Izraeli a navazující debata

4.den  –  pondělí:  Celodenní  prohlídka  Starého  Města  spolu  s izraelskými  studenty,  oběd  v místní
restauraci

5.den – úterý: Dopoledne společná výuka o F. Kafkovi a židovské Praze (M. Moravcová a Hanan Harif),
odpoledne památník Jad Vašem

6.den – středa: Společný výlet na Masadu, k Mrtvému moři a do oázy Ein Gedi

7.den – čtvrtek: Společná návštěva Tel Avivu a Jaffy, odpoledne odlet do Prahy

Letošní program izraelské návštěvy v Praze:

1.den – pondělí: Přílet, přesun do školy, oběd;  lanovkou na Petřín, procházka na Strahov a Malou Stranu

2.den – úterý: Terezín; večer mše svatá v akademické farnosti u Nejsv. Salvátora

3.den – středa: B. Hrabal a jeho Libeň (M. Moravcová), Staré Město, večer zahradní slavnost



4.den-čtvrtek:  Prohlídka  pražského  židovského  města,  Jom-ha-šoa  na  nám.  Míru,  debata  o  vině  a
odpuštění, filmová noc

5.den-pátek:  Návštěva  v Lauderových  školách  –  hodina  hebrejštiny,  Pražský  hrad,  večer  návštěva
Jeruzalémské synagogy a společná večeře

6.den-sobota: Břevnovský klášter, Laterna Magika

7.den-neděle: v rodinách, večer odlet

Organizace a náklady:

Přijímající  strana zajišťuje ubytování a stravu, vše ostatní  si  hosté hradí  sami na místě.  V Jeruzalémě
bydlíme a stravujeme se na internátě školy spolu s místními studenty. Izraelští studenti bydlí a stravují se
v rodinách svých partnerů, obědy ve všední dny kupujeme ve školní jídelně/veganské restauraci).

Loňská návštěva v Izraeli přišla každého účastníka na cca 10 500 Kč (7 500 Kč letenka, cca 3 000 Kč na
místní dopravu, vstupné, průvodce apod.), letošní obědy a společná večeře v Praze cca 1000 Kč.

Škola požádá o grant, aby se náklady v příštím školním roce snížily.

Termín: AG do Jeruzaléma na konci února, případně na přelomu října a listopadu, IASA v  Praze patrně
začátkem dubna

Zodpovědné osoby: Ivana Hajičová, Martina Moravcová, Daniela Vejvodová

Informační schůzka pro zájemce v úterý 16. června 2015 v učebně 515 ve 14.05
(vyplněné přihlášky s sebou)



Přihláška

Přihlašuji se do projektu studentské výměny s Israel Arts and Science Academy v Jeruzalémě
ve  školním  roce  2015–16.  Beru  na  vědomí,  že  cesta  vyžaduje  přípravu  v  semináři  nebo
v projektových dnech (neuskuteční-li se seminář) a že prohřešky proti školnímu řádu a dobrým
mravům mě mohou z této výměny diskvalifikovat.

Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………........... Třída: ……………………………

Datum: ………………………………………………..

Podpis žáka: ………………………………………………….

Podpis rodičů/zák. zástupců: ………………………………………………………………….
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