
  

Mezinárodní spolupráce Gymnázia Chotěboř a Vasaskolan Gävle, Švédsko 

Projekt Gävle – Chotěboř 

 

Kontakty Gymnázia Chotěboř a Gymnázia Vasaskolan v Gävle ve Švédsku začaly 

v roce 2008, kdy se Danuše Caltová a Eva Jirsová pokusily zmíněnou školu oslovit 

prostřednictvím internetu a nabídnout jí spolupráci. Původní očekávání nebyla nijak 

ambiciózní; šlo spíše o pokus navázat korespondenci v anglickém jazyce jako doplňkovou 

metodu studia angličtiny. O to větší bylo překvapení, když se švédská strana nejen ozvala, ale 

začala přímo hovořit o výměnném pobytu studentů. Původně mlhavé představy o spolupráci 

začínaly nabírat konkrétní podobu. 

 

Ve dnech 12. – 15.10.2008 jsme v Chotěboři přivítali tři zástupce učitelského sboru 

Vasaskolan. Byli jimi zástupce ředitele pan Walter Nordkvist a vyučující Brita Larson 

Bergstedt a Per Andersson. Během jednání s ředitelem Gymnázia Vladislavem Smejkalem 

byly domluveny detaily  recipročního  pobytu studentů a témata, kterými se budou studenti 

zabývat. Kromě jednání na půdě gymnázia proběhlo i jednání na radnici města, kde švédskou 

delegaci přijal starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Základy budoucí spolupráce byly položeny.  

 

       Prvního výměnného pobytu (Chotěboř 15.-21.4.2009/Gävle 2.-11.2009) se zúčastnili 

ředitel GCH Vladislav 

Smejkal, vyučující 

Danuše Caltová a  Eva 

Jirsová a 23 českých 

studentů starších 15 let. 

Na straně Vasaskolan to 

byli vyučující Brita 

Larson Bergstedt, Per 

Andersson a 26 

švédských studentů.  

Druhého výměnného 

pobytu (Gävle 2.-

11.9.2010/Chotěboř 16.-

22.10. 2010) se zúčastnili 

D. Caltová,  E. Jirsová a 

20 českých studentů 

starších. Na straně 

Vasaskolan pak vyučující 

Carin Liljergren,  Fredrik Björn a 21 studentů.  

 V projektu 2012/2013 českou stranu reprezentovalo 11 studentů a vyučující 

Eva Jirsová a Marcela Němcová. Švédskou stranu reprezentovalo 10 studentů a vyučující 

Rozita Kullberg a Jack Fällgren. Ve školním roce 2014/15 skupinu tvořilo 20 studentů na 

každé straně a vyučující Eva Jirsová, Roman Kubát, Peter Perskull a Jennie Hermansson 

Haglund. Ve školním roce 2016/2017 spolupráce pokračovala 5. výměnným pobytem, jehož 

se zúčastnilo 21 studentů a učitelé Danuše Caltová, Oldřich Šimon, Anna Wikström a Henrik 

Bengtson. Na jaře 2017 přijel do Chotěboře též nový zástupce Vasaskolan pan Mikael 

Englund. Důkazem úspěšnosti předchozí spolupráce byla návštěva bývalého ředitele 

Vasaskolan pana Waltera Nordkvista, který se, již jako důchodce a soukromá osoba, připojil 

ke švédské skupině a strávil v Chotěboři několik dní. 
 V počátcích spolupráce Gymnázia Chotěboř a Vasaskolan rodiny studentů financovaly 

projekt zhruba z 50%. Ostatní náklady byly hrazeny z grantů kraje Vysočina nebo z příspěvku 

První skupina studentů GCH ve Švédsku; 2009 



  

města Chotěboř.  Na jaře 2017 bylo poprvé možno čerpat finanční prostředky z dědictví po našem 

bývalém absolventu panu Dennisi Polívkovi, který zemřel v USA a ve své poslední vůli 

pamatoval na Gymnázium Chotěboř. Navíc stále dostáváme příspěvek na dopravu od města. 

I přes tyto příspěvky je finanční náročnost pro účastníky poměrně vysoká.  

Do Švédska se dvakrát cestovalo autobusovou linkou společnosti Student Agency přes 

Německo a Dánsko. Při dalších výměnách byla zvolena letecká doprava. 

Výměnných pobytů se zúčastňují studenti starší 15 let. Do hostitelských rodin jsou 

přidělováni na základě vyplněných dotazníků 

podle svých zájmů, věku a dalších 

požadavků. Poté si začnou korespondovat 

v anglickém jazyce.  

Pobyty mají svoje studijní témata, 

kterým je přizpůsoben program. Na počátku 

naší spolupráce se švédští studenti soustředili    

na moderní historii našeho státu, především 

období komunismu a následnou etapu 

návratu k demokracii po roce 1989. Témata 

se v průběhu let měnila, např. v roce 2013 se 

švédská strana zajímala o české zdravotnictví 

a problematiku využívání antibiotik, proto 

byla zařazena návštěva havlíčkobrodské nemocnice. V letech 2014/15 se středem zájmu stala 

energetika a průmysl, proto studenti návštívili Chotěbořské strojírny, zatímco v Gävle 

absolvovali přednášku o hospodáření s pobřežní vodou apod. V letech 2016/17 převažovala 

témata kulturně-historická. 

 

     Příležitostí k vzájemnému poznávání je vždy nepřeberně; od běžného denního života 

v hostitelské rodině, účasti na vyučování a večerního posezení v restauraci až po diskuse se 

zastupiteli na městských či krajských úřadech. Nikdy nechybí prohlídky Prahy a Stockholmu 

a dalších historicky významných míst obou států, např. Kutné Hory a Uppsaly, návštěvy 

různých pamětihodností a zajímavých přírodních lokalit či exkurze do blízkého okolí. 

 

 Další výměna je plánována na školní rok 2018/19. 

 D. Caltová 
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