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VVáážžeenníí  ppřřáátteelléé,,  

ddoovvoollttee,,  aabbyycchh  VVááss  oosslloovviillaa  ss  nnaabbííddkkoouu  nnaa  sskkuuppiinnoovvéé  ssttuuddiijjnněě--ppoozznnáávvaaccíí  zzáájjeezzddyy  ppoo  EEvvrrooppěě..  MMoojjíí  
ssppeecciiaalliizzaaccíí  jjee  VVeellkkáá  BBrriittáánniiee,,  pprroottoožžee  ttaamm  ssaammaa  jjeezzddíímm  uužž  1144  lleett  jjaakkoo  pprrůůvvooddccee  aa  vv  ttééttoo  zzeemmii  jjsseemm  rrookk  
ssttuuddoovvaallaa,,  aallee  ssaammoozzřřeejjmměě,,  žžee  jjsseemm  sscchhooppnnaa  zzpprroossttřřeeddkkoovvaatt  zzáájjeezzddyy  ii  ddoo  jjiinnéé  zzeemměě  ččii  mmeettrrooppoollee::  nnaappřř..  
BBBBBBBBeeeeeeeerrrrrrrrllllllllíííííííínnnnnnnn,,,,,,,,        PPPPPPPPaaaaaaaařřřřřřřříííííííížžžžžžžž,,,,,,,,         ŘŘŘŘŘŘŘŘíííííííímmmmmmmm,,,,,,,,        ŠŠŠŠŠŠŠŠppppppppaaaaaaaannnnnnnněěěěěěěěllllllllsssssssskkkkkkkkoooooooo,,,,,,,,         AAAAAAAAzzzzzzzzuuuuuuuurrrrrrrroooooooovvvvvvvvéééééééé        ppppppppoooooooobbbbbbbbřřřřřřřřeeeeeeeežžžžžžžžíííííííí,,,,,,,,         VVVVVVVVííííííííddddddddeeeeeeeeňňňňňňňň,,,,,,,,        DDDDDDDDrrrrrrrráááááááážžžžžžžžďďďďďďďďaaaaaaaannnnnnnnyyyyyyyy,,,,,,,,        ccccccccyyyyyyyykkkkkkkklllllllloooooooozzzzzzzzáááááááájjjjjjjjeeeeeeeezzzzzzzzddddddddyyyyyyyy,,,,,,,,         aaaaaaaaddddddddvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttnnnnnnnníííííííí        ččččččččiiiiiiii        llllllllyyyyyyyyžžžžžžžžaaaaaaaařřřřřřřřsssssssskkkkkkkkéééééééé        
zzzzzzzzáááááááájjjjjjjjeeeeeeeezzzzzzzzddddddddyyyyyyyy  aa  jjiinnéé..    

CCeennyy  aa  pprrooggrraamm  zzáájjeezzdduu  vvžžddyy  ppřřiizzppůůssoobbíímm  ppoožžaaddaavvkkůůmm  sskkuuppiinnyy,,  sstteejjnněě  ttaakk  ppooččeett  oossoobb  zzddaarrmmaa,,  ssttyyll  
uubbyyttoovváánníí,,  ssttrraavvoovváánníí,,  vveelliikkoosstt  aauuttoobbuussuu,,  vvýýuukkuu  vv  ppaarrttnneerrsskkýýcchh  šškkoolláácchh  vv  zzaahhrraanniiččíí  aappoodd..  SSppoolluupprraaccuujjii  
ss  cceessttoovvnníímmii  kkaanncceelláářřeemmii,,  kktteerréé  jjssoouu  oovvěěřřeennéé  aa  ppoojjiiššttěěnnéé  pprroottii  úúppaaddkkuu  aa  zz  jjeejjiicchh  nnaabbííddkkyy  vvžžddyy  vvyybbeerruu  ttuu  
nneejjvvhhooddnněějjššíí  pprroo  šškkoollnníí  sskkuuppiinnuu  aa  zzáájjeezzdd  ssaammaa  ppřřiipprraavvíímm  aa  ooddbbaavvíímm..  

NNíížžee  ppřřiikkllááddáámm  sseezznnaamm  sskkuuppiinn  aa  šškkooll,,  kktteerréé  bbyy  VVáámm  jjiissttěě  ppooddaallyy  kkllaaddnnéé  rreeffeerreennccee  nnaa  mmoojjii  oorrggaanniizzaaccii  
zzáájjeezzdduu..  PPoosslleeddnníí  vvěěttššíí  aakkccíí  nnaa  VVeellkkoouu  BBrriittáánniiii  aa  ttaakkéé  RRaakkoouusskkoo  bbyyllaa  nnaabbííddkkaa  ppřřeess  CCKK  KKaaMM  ttoouurr  pprroo  
SSŠŠ  PPooddoorrlliicckkéé  vvzzdděělláávvaaccíí  cceennttrruumm  DDoobbrruušškkaa,,  kkddyy  bbyylloo  vvyyuužžiittoo  pprroojjeekkttuu  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee  ((CCiizzíí  jjaazzyykkyy  
llooggiicckkyy  aa  ččiinnnnoossttnněě))..  ZZáájjeezzdd  mměěll  vveellkkýý  úússppěěcchh,,  ppooddrroobbnnoossttii  nnaajjddeettee  ii  nnaa  ssttrráánnkkáácchh  šškkoollyy..  

VV  ppřřííppaadděě  jjaakkýýcchhkkoolliivv  ddoottaazzůů  mměě  pprroossíímm  nneevvááhheejjttee  kkoonnttaakkttoovvaatt,,  ppooddrroobbnnoossttii  kk  zzáájjeezzdduu  nnaajjddeettee  nníížžee  aa  
ttaakkéé  vv  lleettááččkkuu  LLoonnddýýnn  pprroo  zzáákkllaaddnníí  aa  ssttřřeeddnníí  šškkoollyy..  LLeettááččeekk  ss  ppřřiihhlláášškkoouu  ppřříímmoo  pprroo  vvaaššii  šškkoolluu  vvyyttvvoořříímm  
aa  zzaaššlluu  oobbrraatteemm..    

BBuudduu  ssee  ttěěššiitt  nnaa  bbuuddoouuccíí  ssppoolleeččnnoouu  ssppoolluupprrááccii..    

SS  ppoozzddrraavveemm  JJaannaa  HHuuddkkoovváá,,  DDiiSS..  
  

INFORMACE PRO PEDAGOGICKÝ DOZOR BĚHEM ZÁJEZDU DO LONDÝNA A OKOLÍ: 
 

 Minimální počet platících pro konání zájezdu dohodou (lze sloučit i více škol) 
 dozor zdarma včetně pojištění + příspěvek na vstupné, dle počtu studentů 
 Doporučená částka na vstupné cca 25 – 40 GBP, podle možností rodiny, studenti nemusí navštěvovat 

všechny památky a průvodce se vždy snaží cenu snížit 
 ubytování v ověřených rodinách po 2 – 4 osobách, plná penze (snídaně, večeře, k obědu balíček – 2 x 

sandwich, pitíčko, ovoce, brambůrky, sladkost), prosím nahlásit předem alergie na zvířata a zdravotní 
omezení u studentů  

 přihlášení na zájezd (při záloze 2000,-) je závazné, student je pojištěný včetně storna zájezdu - při zrušení 
zájezdu v důsledku nemoci lze vrátit přes pojišťovnu peníze, vedení školy komplexní pojištění vyžaduje 

 možnost domluvit informativní schůzku pro studenty a rodiče před odjezdem 
 placení zájezdů v hotovosti nebo bankovním převodem na základě rodného čísla, také lze uplatnit jakékoliv 

příspěvky rodičů od zaměstnavatele na základě faktury 
 Reference: ZŠ Nový Hrádek,  OA Náchod, Gymnázium Náchod, Gymnázium Dobruška, ZŠ Dobřany – 

Trivium, ZŠ Mozaika Rychnov n.Kn., Klub důchodců a zdravotně postižených Náchod a Č.Kostelec, firma 
Skanska Prostějov, ZŠ Kunštát, ZŠ Olešnice na Moravě, Policie Náchod, Střední škola a Základní škola 
Husovo nám, Nové Město n/M., Okr.soud Náchod, Podorlické vzd.centrum, DDM Stonožka, 
Mikrobiologický ústav AV ČR Doly, ZŠ Fr.Kupky Dobruška, ZŠ Liptál, ZŠ Velké Karlovice, ZŠ 
Hošťálkova, Evang.akademie Náchod, ZŠ Brno Pastviny a mnohé další. 
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