Velká Británie - JIŽNÍ ANGLIE - Portsmouth - OXFORD
Vážení rodiče, milá studentko, milý studente,
v souvislosti s organizovaným jazykovým pobytem ve Velké Británii - JIŽNÍ ANGLIE – Portsmouth OXFORD Vám podáváme několik informací k organizaci a programu pobytu.
9denní zájezd do Velké Británie – Portsmouth - Oxford - s výukou AJ
Odjezd: pátek 19.10.2019, přistavení autobusu k budově gymnázia
Návrat : sobota 27.10.2019, příjezd k budově školy.
CENA ZÁJEZDU: 16.000,- Kč
Zahrnuje:
- cestu luxusním zahraničním autobusem (DVD, WC, ABS, klimatizace) tam i zpět,
- trajekt tam i zpět,
- ubytování v hostitelských rodinách (2-4 studenti v jedné rodině), počet nocí 6,
- strava - plná penze (snídaně, obědový balíček, večeře),
- 12 lekcí výuky pod vedením zkušených lektorů (rodilých mluvčích) + závěrečný certifikát o absolvování
výuky,
- pojištění účastníků hromadného zájezdu (léčebné výlohy, pojištění na storno, úrazové pojištění, pojištění
odpovědnosti, pojištění zavazadel),
- autobus doprovází skupinu během celého pobytu,
- doprovodný program, výlety,
- občerstvení na zpáteční cestě,
- vstupy dle vybraného programu (nejsou v ceně zahrnuty),
- služby průvodce po celou dobu zájezdu.
Přihláška a způsob úhrady:
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 15.9.2019.
Nevratnou zálohu ve výši 5.000,- Kč je účastník povinen uhradit nejpozději do 15.9.2019
- bankovním převodem na číslo b.ú.: 4250338379/0800, variabilní symbol – ID studenta,
specifický symbol – 191.
účast studenta bude potvrzena pouze v případě přijetí zálohy ve stanovené výši v daném termínu!
Zbývající částku 11.000,- Kč je účastník povinen uhradit nejpozději do 5.10.2019.
Dispozice k odjezdu: Podrobné informace k organizaci pobytu, k odjezdu i návratu, obdrží účastníci na
informační schůzce pořádané anglickou sekcí gymnázia po zahájení školního roku 2019/2020 s dostatečným
časovým předstihem.
Potvrzení účasti na jazykovém pobytu - přihlášku - předejte, Mgr. Miroslavu Rouskovi, na e-mail
rousek@kgm.cz , nebo prostřednictvím sekretariátu školy sekretariat@kgm.cz, a to nejpozději do
15.9.2019!
P R O G R A M:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

den - 19.10. - odjezd z ČR od budovy gymnázia;
den - 20.10. - ráno příjezd do Velké Británie, přejezd do Portsmouth - seznámení s městem s bohatou námořní
historií – prohlídka staré loděnice s možností návštěvy legendární lodi HMS Victory, na které padl admirál Nelson;,
procházka městem, možnost vyhlídky ze Spinnaker Tower; večer setkání s hostitelskými rodinami, večeře v
rodinách;
den - 21.10. - snídaně v rodině, celodenní výlet do Southamptonu a Isle of Wight – návštěva Osborne House,
bývalé královské rezidence v East Cowes, St. Mildreds´ Church, Quarr Abbey, popřípadě Amazon World; návrat
do rodin, večeře v rodinách;
den - 22.10. - snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpolední výlet do vyhledávaného přímořského letoviska
Bournemouth, návštěva Oceanária, přejezd do Christchurch a prohlídka města; návrat do rodin, večeře;
den - 23.10. - snídaně v rodině, dopoledne výuka, odpoledne návštěva hradu Arundel, poté zastávka
v Chichesteru; návrat do rodin, večeře;
den – 24.10. - snídaně v rodinách, dopoledne výuka, odpoledne návštěva přímořského letoviska Brighton,
návštěva Royal Pavilionu nebo Sea Life Centre, procházka městem, osobní volno; návrat do rodin, večeře;
den – 25.10. - snídaně v rodinách, dopoledne výuka, odpoledne výlet do historického města Winchester, kde si
Vilém Dobyvatel nechal postavit jeden z prvních anglických hradů, procházka městem – katedrála, Great Hall
s kulatým stolem krále Artuše; na cestě zpět návštěva hradu Portchester Castle; návrat do rodin, večeře;
den – 26.10. – snídaně v rodině, brzy ráno odjezd do Oxfordu, procházka městem (kolej Christ Church,
Ashmolean Museum nebo Pitt-Rivers Museum, univerzitní kostel Panny Marie, návštěva Botanické zahrady,
nákupy v centru; ve večerních hodinách odjezd do přístavu a přejezd do Francie;
den - 27.10. – návrat do ČR k budově gymnázia.

INFORMACE
CESTOVNÍ DOKLADY
Občanům České / Slovenské republiky pro vycestování stačí cestovní pas. Tento by měl mít platnost nejméně
do dne návratu ze zahraničí. V rámci Evropské unie mohou také občané ČR a SR cestovat pouze s platným
občanským průkazem, dětem do 15 let věku poslouží jako cestovní doklad i tzv. dětský občanský průkaz.
V případě jiného než českého / slovenského občanství se vždy doporučujeme obrátit na cizineckou policii v
místě bydliště.
Veškeré aktuální informace o cestování, dokladech a doporučení na cesty naleznete na internetových
stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo SR.
VSTUPNÉ A KAPESNÉ
Peníze na vstupné i kapesné vyměňte již před cestou, kurzy měn zde jsou výhodnější než v zahraničí.
Částku za vstupné si od studentů po cestě vybere pedagog nebo průvodce.
Výše vstupného je dle vybraného programu 20 GBP.
Kapesné pro vlastní potřebu doporučujeme ve výši 50 GBP na týden.
Při cestování by studenti měli mít drobné GBP i české koruny. Toalety na benzinových pumpách mohou být
zpoplatněny.
CO S SEBOU NA ZÁJEZD?
◆ cestovní doklady
◆ peníze
◆ mobilní telefon s aktivním roamingem
◆ pevné a pohodlné boty, plus jedny na přezutí
◆ nepromokavá bunda
◆ běžné oblečení v množství dle délky zájezdu
◆ přezůvky do hostitelské rodiny
◆ oblečení na spaní (raději i teplejší)
◆ hygienické potřeby (sprchový gel, šampon, kartáček na zuby, pasta atd.)
◆ ručník (osuška)
◆ lahev na pití
◆ příruční batoh na výlety a do školy
◆ redukce na zásuvky
◆ základní potřebné léky, na které je dítě zvyklé (na alergie, nevolnost, bolest hlavy, náplast)
Je lepší mít více vrstev oblečení, které lze dle aktuálního počasí odložit.
Za zapomenuté věci neručíme a nedokážeme zajistit jejich úspěšné navrácení majitelům.

POKYNY PRO CHOVÁNÍ A BEZPEČNOST STUDENTŮ NA ZAHRANIČNÍM ZÁJEZDU
I. Všeobecné
Studenti budou vždy dbát pokynů, rad i příkazů všech doprovázejících pedagogů a průvodce.
Studenti nesmějí bez vědomí pedagoga opustit skupinu a během rozchodů se pohybují ve skupinách.
Studenti si budou dávat pozor na své osobní věci, zejména na cestovní pas, peníze a jiné doklady. Eventuální ztrátu
neprodleně ohlásí pedagogickému dozoru.
II. Zdravotní
Studenti jsou povinni svým zodpovědným chováním předcházet možným úrazům a onemocněním. Chovají se tak, aby
neohrozili bezpečnost svou ani ostatních účastníků zájezdu.
Každý zdravotní problém oznámí ihned pedagogickému dozoru, eventuálně hostitelské rodině nebo průvodci.
Studenti, kteří pravidelně užívají léky, je budou mít v dostatečném množství s sebou. Rodiče uvedou druh a použití léku na
zprávu pro kontaktního pedagoga, kterou mu předají nejpozději u autobusu před odjezdem.
V případě závažnějšího onemocnění nebo speciálních alergií (na lepek, ořechy) rodiče také uvedou opatření, dle kterých je
v případě potřeby postupovat.
III. Dopravní
1. Ve Velké Británii se jezdí na silnici VLEVO, proto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost dopravě, zejména při
přecházení. Rozhlížíme se nejdříve vpravo a pak vlevo. Přecházíme pouze na vyznačených přechodech. Při
vystupování z autobusu je třeba zvýšené opatrnosti, neboť se vystupuje směrem do vozovky. Z autobusu vystupujeme
teprve na pokyn průvodce nebo řidiče.
2. Během cesty autobusem se studenti chovají ukázněně a ohleduplně. Při zastávkách se nevzdalují od skupiny bez
vědomí pedagogického dozoru.
3. Při jízdě trajektem neopouštějí studenti bez dovolení skupinu a dávají si pozor na své věci.

IV. Ubytovací
 Studenti nesmějí opouštět hostitelskou rodinu po návratu z odpoledního programu.
 Studenti budou šetrně zacházet s veškerým vybavením v domě, nebudou si nic půjčovat bez svolení hostitelské rodiny,
v případě poškození budou hradit škodu v plné výši.
 Při ubytování v hostitelských rodinách se od studentů očekává respektování pravidel anglické rodiny. Je žádoucí, aby se
studenti pokud možno přizpůsobili stravovacím zvyklostem v hostitelské rodině a respektovali noční klid a brali ohled na
ostatní členy rodiny.
 V případě nejasností, nedostatků či stížností na ubytování či stravu v hostitelské rodině se studenti neprodleně obrátí na
pedagogický dozor či průvodce. Prosím, uvědomte si, že na konci pobytu či po jeho ukončení již nelze sjednat nápravu.
Naším cílem je, aby jak studenti, tak pedagogové, tak i rodiče byli spokojeni s průběhem celého zájezdu.
Věříme, že tyto pokyny v zájmu příjemného a bezpečného průběhu zájezdu s Vašimi dětmi důkladně proberete i Vy - jejich
rodiče.

DALŠÍ INFORMACE
STRAVA
Veškeré diety a potravinové alergie je třeba neprodleně sdělit předem vedoucí zájezdu! Za speciální diety jsou
účtovány příplatky. Speciální strava v zahraničí stojí víc než strava běžná a rodina také musí vydat větší úsilí
pro přípravu více typů jídel. Tato omezení také ovlivňují výběr hostitelské rodiny.
Stravování v zahraničí může být jiné, než na jaké jsme zvyklí. Malé snídaně, drobné obědy (spíše formou
svačiny) a velké teplé večeře, které jsou považovány za hlavní jídlo dne.
Doporučujeme, aby studenti s sebou nosili láhev na pití, kterou si mohou vždy doplnit pitnou vodou, ta se
nachází téměř všude. Není třeba studenty před cestou vybavit pitím na celou dobu pobytu. V hostitelské rodině
je také možné si každý den připravit například vlastní sirup nebo doplnit vodu.
Před odjezdem budou mít všichni možnost si nakoupit jídlo na zpáteční cestu, na tento nákup je vhodné
ponechat si min. 10 GBP. Průvodce rád poradí, kde je možné nákup provést, a předá i vlastní typy na výhodné
nákupy.
ZÁJEZD S VÝUKOU
Na zájezd s výukou každý z účastníků bude potřebovat vlastní sešit, psací potřeby a popř. malý slovník (není
nutností).
Výuka probíhá půl dne, vedou ji kvalifikovaní lektoři (rodilí mluvčí) s osvědčením učit cizince AJ. Poslední den
každý účastník obdrží certifikát o účasti na výuce. Výuka se zaměřuje na porozumění a komunikaci.
PROGRAM
Všechny aktivity na zájezdu jsou koncipovány tak, aby studenti během pobytu měli možnost poznat
navštívenou lokalitu. Jsou zařazena místa s historickým významem, stejně tak i oblíbené zábavné atrakce.
Harmonogram výletů je dán již před odjezdem, dozvíte se ho od pořádajícího pedagoga.
PEDAGOGICKÝ DOZOR A PRŮVODCE
Každý zájezd doprovází průvodce Student Agency, který prošel řádným proškolením a zná danou lokalitu.
Průvodce je účastníkům k dispozici na mobilním telefonu, číslo na jeho telefon děti obdrží během cesty.
Průvodce je osobou, kterou je třeba kontaktovat v případě, že si studenti nejsou jisti jakoukoliv situací (v rámci
ubytování, ve výuce, při cestování, se zdravotními problémy a obavami). Všechny stížnosti je nutné řešit na
místě. Zpětné reklamace nelze uplatnit a zjednat nápravu.
PEDAGOGICKÝ DOPROVOD
Odpovědným vedoucím akce byl jmenován Mgr. Tomáš Heinzke, vedoucí sekce anglického jazyka KGM.
Společně s dalšími kolegy a kolegyněmi jsou se studenty po celou dobu trvání zájezdu na místě, spolupracují s
průvodcem, zajišťují pedagogický dozor, dodržování bezpečnostních pravidel a spokojenost studentů.
CESTA ZPĚT
Poslední den pobytu ráno si děti uloží zavazadla do autobusu a den tráví dle programu. Čas, kdy skupina
dorazí na stejné místo jako při odjezdu. Zpravidla po přejezdu hranic studenti dostávají pokyn k napsání zprávy
rodičům ohledně času příjezdu.
CO SI NA ZÁJEZD NEBRAT!
◆
◆
◆
◆
◆
◆

energetické drinky a alkohol (studenti do 18 let nesmí převážet alkohol ani jako dárek pro rodinu)
drahou elektroniku
ostré předměty (nože, nůžky, kružítka apod.)
pepřové, slzné a jiné obranné spreje
kulmy a žehličky na vlasy
zásoby pitné vody

CESTOVÁNÍ
ZAVAZADLA
Velké zavazadlo, které se uloží do zavazadlového prostoru, bude studentům přístupné až při prvním večeru
před ubytováním.
Důležité je zvolit takovou velikost kufru, aby student byl schopen sám se zavazadlem manipulovat. Každý si za
své věci odpovídá sám.
Druhá cestovní taška bude na palubě autobusu. Do příručního zavazadla zabalte cestovní doklady, peníze na
vstupné a kapesné, nabitý mobilní telefon. Sem doporučujeme zabalit jídlo a pití na cestu i na celý následující
den. Potraviny volte trvanlivé. Prvním podávaným jídlem je večeře druhý den.
Pro pohodlnější cestování je dobré přibalit kartáček na zuby a pastu, tepláky na převlečení, malou dečku a
polštářek.
CESTOVÁNÍ AUTOBUSEM
Autobus je k dispozici během celého pobytu, dopravuje skupinu i na výlety.
Každý účastník má k dispozici vlastní audiovizuální systém s možností pustit si vlastní film, hudbu, TV, číst
knihy, hrát hry. V autobuse je možno zakoupit nealkoholické nápoje, čaj, teplou čokoládu a kávu.
Během dlouhých přejezdů řidiči dělají pravidelné pauzy (po 4 hod.), kdy je možné využít toalety na benzinových
pumpách. Toaleta se nachází i v autobuse, ale je určena pouze pro nouzové využití, má omezenou kapacitu.
V autobuse není možné dobíjet elektroniku.
CESTA PŘES KANÁL LA MANCHE
Cesta přes kanál zpravidla vede trajektem přes noc.
Při plavbě trajektem všichni cestující opustí autobus a cestu stráví na palubě s dobrou vybaveností. Při plavbě
je třeba respektovat pokyny vedoucího zájezdu a průvodce.
HOSTITELSKÁ RODINA
Výběr hostitelské rodiny probíhá s předstihem, přesto mohou ve výběru hostitelské rodiny nastat změny např. z
důvodu nemoci. Každá rodina, která ubytovává studenty, pravidelně prochází prověrkami. Zpravidla jsou to
rodiny, se kterými koordinátoři Student Agency dlouhodobě spolupracují. Komunikace na místě je velmi
důležitá. Studenti se mohou domlouvat na času snídaně, popřípadě času odjezdu. Právě díky užívání
jednoduchých frází s rodinou si studenti zvyšují sebevědomí a získávají komunikační jistotu. Do rodin se
studenti vrací každý večer po 18. hodině a rodinu opouští v rozmezí 7 - 8 hodin ráno se všemi věcmi na
celodenní program.
Při odjezdu se rodiče a studenti dozvědí kontakty na rodinu, kde budou ubytovaní.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
Závazné potvrzení účasti studenta na výchovně vzdělávacím zájezdu – přihlášku – je nutné odevzdat
nejpozději do 15.9.2019 a současně uhradit zálohu dle výše uvedených pokynů. Přihlášky budou
přijímány pouze do naplnění kapacity zájezdu.
Děkujeme za spolupráci.
vedení Klasického gymnázia Modřany

ZÁVAZNÉ

POTVRZENÍ

ÚČASTI

na výchovně vzdělávacím zájezdu do Velké Británie

– JIŽNÍ ANGLIE - PORTSMOUTH - OXFORD –

PŘIHLÁŠKA
9-DENNÍ JAZYKOVÝ POBYT VE VELKÉ BRITÁNII
Souhlasím s tím, aby se moje dcera / můj syn:
…………………………………………………....., třída……………, datum nar. ……..………., r.č. ……………...…,
adresa bydliště…………………………………………………………………………………………………………..…,
číslo pasu ……………………………………………………, věk v době pobytu ..…………………………………..,
zúčastnil/a výchovně vzdělávacího zájezdu s intenzivní výukou anglického jazyka, který se koná
v termínu: od 19.10.2019 do 27.10.2019 ve VELKÉ BRITÁNII - JIŽNÍ ANGLII – Portsmouth - Oxford.
* Označte správnou odpověď:
* Držíte dietu?
* Jíte všechno maso?

ANO X NE (v případě, že ano – uveďte jakou)
ANO X

NE (v případě, že ne – uveďte jaké)

Alergie (zvířata, některé druhy potravin atd.)
……………………………………………………………………………………….........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Zdravotní problémy
………………………………………………………………………………………………………………………........…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodiče studenta
příjmení a jména
…………………………………………………………………………………………………………………………………
kontaktní údaje (telefon)
……………………………………………………………………………………………………………………..................
Studenti nesmějí sami opouštět rodinu v době po návratu ze společného odpoledního programu na
večeři!
Cenu zájezdu ve výši 16.000,- Kč se zavazuji uhradit dle uvedených dispozic.
Beru na vědomí povinnost dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu v zahraničí a při
vzdělávacích, turistických a dalších aktivitách ve Velké Británii (viz pokyny BOZ při výjezdu na výchovně
vzdělávací akci). V případě, že účastník zájezdu vlastní nedbalostí, nepozorností, nekázní nebo
nerespektováním pokynů pedagogů způsobí škodu na majetku nebo zařízení, je povinen škodu uhradit na
místě v plné výši.
Nejpozději v den odjezdu na studijní pobyt je student / studentka povinen/na odevzdat vyplněné informace o
studentovi s prohlášením o bezinfekčnosti.
Podmínkou účasti studenta/ky na zájezdu je platný cestovní doklad.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a potvrzuji, že jsem si přečetl/a přiložené informace o zájezdu a
souhlasím se všemi uvedenými podmínkami, a tímto závazně přihlašuji své dítě na školní zájezd do zahraničí.
V Praze dne………………
………………………………………………………………
podpis rodičů (zákonného zástupce studenta)

