Máte zájem lépe poznat naše partnerské město Rice Lake a
studovat na tamní střední škole?
ve spolupráci s Městem Žamberk a Gymnáziem Žamberk

vyhlašuje výběrové řízení pro roční studijní pobyt 2 studentů na střední
škole v partnerském městě Rice Laku,USA
Podmínky výběrového řízení pro školní rok 2012-13
Vybráni budou 2 studenti ve věku 15-18 let (K datu 1.září 2012 však nesmí být mladší 15,5 nebo starší 18,5 roku)
1 student Gymnázia Žamberk
1 student jakékoli střední školy s trvalým bydlištěm v Žamberku (včetně Gymnázia
Žamberk)
Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:
1. Podání přihlášky nejpozději do 20.3.2012
(Přihláška musí obsahovat jméno, datum narození, bydliště,osobní telefon,e-mail, název školy,
adresa školy, telefon a e-mail školy, kopie vysvědčení za poslední dva absolvované ročníky
školy,písemný souhlas jednoho z rodičů, kopii “Dohody o spolupráci”podepsanou studentem
a jeho zákonným zástupcem (formulář stáhnete na webových stránkách ŽIFA).
Studenti nežamberských škol připojí písemné doporučení třídního učitele s podpisem,
telefonickým kontaktem a razítkem školy,kopii “Dohody o spolupráci”podepsanou studentem
a jeho zákonným zástupcem).

2. Úspěšné absolvování písemného jazykového testu (datum: 21.3.2012
v dopoledních hodinách, doba trvání: 120minut, místo: bude upřesněno).
(Poznámka: Písemný jazykový test má dvě části (poslech s porozuměním a čtení s porozuměním), které by měl
zvládnout každý, kdo ve škole dával pozor. )

Zaplacení režijního poplatku 400,-Kč (členové ŽIFA)/ 600,-Kč (ostatní) před
písemným jazykovým testem v hotovosti.
4. Ochota spolupracovat s pořadatelskými organizacemi po návratu z Rice Lake
a podílet se tak na rozvoji občanské společnosti našeho města. ( Každý
zájemce by měl předem zvážit , zda jsou pro něj podmínky spolupráce přijatelné a v budoucnu plnitelné..)

Kritéria výběrového řízení a váha jednotlivých kritérií pro stanovení pořadí účastníků:
1. Napsání anglické eseje na dané téma (cca 120minut)…….váha kritéria: 25%
2. Motivační pohovor v angličtině ( cca 15minut)…………..váha kritéria: 25%
3. Míra spolupráce na projektech
občanského sdružení ŽIFA ……………………………….váha kritéria: 50%
Poznámka: Díky vřelé spolupráci partnerských měst jsou vybraným studentům poskytovány velice nadstandartní podmínky
a proto přednost dostávají ti studenti, jejichž rodiny se chtějí aktivně podílet na rozvoji tohoto partnerství před odjezdem do
Rice Laku ,ale i po jejich návratu.Studenti mohou pomáhat při organizaci Letní jazykové školy ŽIFA (1týden v červenci),
ubytování studentů a hostů z Rice Laku nebo jiných akcích ŽIFY pro veřejnost (dle vzniklé situace). Do výběrového řízení
se však může přihlásit i ten zájemce , který se dosud na žádném projektu nepodílel.

Místo a datum výběrového řízení budou zájemcům sděleny po absolvování písemného
jazykového testu 21.3.2012.
S určitostí proběhnou ve dnech 22.- 23.3.2012.
Shromažďování přihlášek: Mgr. Jana Fialová, Polsko 1384, 564 01 Žamberk ,
simon@orlicko.cz

nebo -Mgr. Ivana Odvárková, Gymnázium Žamberk

Finanční náklady spojené se studijním pobytem studenta v Rice Lake ve školním roce
2010-11
3 800,-USD ……………….manipulační poplatky SCI (Sister City International),
povinné zdravotní a úrazové pojištění sjednané SCI.
(Tyto prostředky je vybraný student povinen poukázat na účet
partnerské organizace SCI nejpozději do 31.4.2012.)
180,-USD……………….tzv. SEVIS poplatek (Student Exchange Visitor Information
System) , díky němuž student obdrží studentské vízum.
Dále si student sám zajišťuje a hradí zpáteční letenku a veškeré další výdaje spojené se
zajištěním víza, obědy ve škole (cca 7,-USD na den) a jiné drobné osobní výdaje v průběhu
školního roku.Studentovi je zajištěno ubytování v hostitelských rodinách dobrovolníků
partnerského města Rice Lake a studium na partnerské střední škole Rice Lake Warriors.
Studium a pobyt v Rice Laku přináší našim dětem ohromné zkušenosti a do značné
míry dále ovlivní jejich budoucí rozhodování. Do Rice Laku však neodjíždí studenti
pouze studovat, ale i reprezentovat a dále rozvíjet partnerské vztahy mezi Žamberkem a
Rice Lakem. Tento projekt vyžaduje od budoucích zájemců vysoký stupeň samostatnosti, přizpůsobivosti a ochoty pomáhat při budoucích projektech obou měst. Mějte,
prosím, toto na zřeteli!!! Chcete-li se poradit a máte-li konkrétní otázky ohledně pobytu
v Rice Laku, obracejte se s elektronickými dotazy na současné výměnné studenty Evu
Jansovou ( evajansova@seznam.cz) Vojtu Cukora (vojtacu@seznam.cz) nebo na Vítka
Vernera (vitver9@gmail.com), kteří se z ročního pobytu vrátili a jsou t.č. studenty
Gymnázia Žamberk. Dotazy týkající se výběrového řízení adresujte J. Fialové ,tel.
608 630 670.
Za ŽIFA J. Fialová,předsedkyně o.s.

