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Přípravné hodiny

 Podmínkou pro bezplatný vstup do vybraných objektů

 Povinná účast

 Absence = omluvenka

 Omluveny budou pouze dlouhodobé nemoci

 Absence = vypracování zadané práce

 6.5. v 7:10 – 8:00 podle rozpisu v Plánu týdne a Moodle

 13.5. v 7:10 – 8:00 podle rozpisu v Plánu týdne a Moodle

 Moodle

 Kurz: Anglie (2021/2022) Jah

 Klíč: castle



Vstupy v HOTOVOSTI

5O GBP

Nutno zaplatit nejpozději do pátku 13.5.

p. uč. Bendové

jízda nadzemní drahou £5,50

lanovka Emirates Air Line £3,00

St. Paul´s Cathedral £8,00

Tower of London £15,00

Brighton Sea Life £9,00

jízda metrem a poschoďovým autobusem £5,50

Natural History Museum zdarma

Celkem £46,00



1. den – sobota 

 Odjezd ve 14:30 hod. od školy

 Sraz ve 13:45

 Kontrola cestovních dokladů před odjezdem

 Přejezd přes Německo, Belgii, Francii



2. den

 Eurotunel Calais – Folkestone

 Greenwich, Docklands

 City of London

 The Monument, St. Paul‘s Cathedral, Millenium Bridge, 

The Globe, HMS Belfast, Tower Bridge, The Tower of

London, lanovka nad Temží

 Ubytování v rodinách



3. den

 Oxford

 Prohlídka univerzitního města

 Možnost individuální prohlídky Christ Church College (cena není 

zahrnuta v částce vybrané za vstupy)

 Nákupy a regenerace

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1hM35ta_iAhVECewKHZF1CIwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ft.com/content/25120d10-3e55-11e9-b896-fe36ec32aece&psig=AOvVaw22-LSejHPT-oRt2WvcyWbo&ust=1558624245121671
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjxytiUtq_iAhUwsKQKHUlZD0EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.localdatacompany.com/blog/topic/oxford-city-centre&psig=AOvVaw3NiFDbLkY63bIyS1KLb4g7&ust=1558624294842194


4. den

 Brighton

 Přímořské letovisko

 Vyhlídková věž i360, Brighton Pier,     

podmořské akvárium 

https://de.pinterest.com/explore/sea-life-centre/


5. den

 Windsor

 Thorpe Park

 Náhradní / suché                                                               

oblečení s sebou!!!



6. den

 City of Westminster

 Londýnské oko, Parlament, Westminster Abbey, Buckinghamský 

palác, Trafalgarské náměstí, Leicesterské náměstí, Piccadilly 

 Natural History Museum / Madame Tussaud‘s

 Projížďka lodí po Temži

 Jídlo na cestu domů!!!

 Večerní přejezd Eurotunelem



7. den – pátek 

 Návrat zpět ke škole v cca 14:00 hod.

 Před Jihlavou dostanou žáci informaci o přibližném času 

návratu a sami informují rodiče



Ubytování v hostitelských 

rodinách
 Organizuje anglická strana dle dispozic

 Snídaně, večeře

 Balíčkový oběd



Dárek pro hostitelskou rodinu

 Drobný lokální dárek

 Ve Velké Británii není nezletilým dovoleno disponovat alkoholem

 Pokud zvolíte jako dárek alkohol, prosíme o písemný souhlas 

rodičů s převozem alkoholu jako dárku v množství xxx (bude 

vybráno při odjezdu)



Chování
 Pedagogický dozor: Pavla Jahodová, Petra Bendová, Jan Findejs, Adéla Píšová

 Dodržovat zasedací pořádek v autobusu

 Nestát v uličce, neklekat/nestoupat na sedačky, nesedat na opěrky, 

přiměřená hlasitost při konverzaci, noční klid, nerušit výklad průvodce. 

Bezpečností pásy zapnuté po celou dobu jízdy.

 Udržovat pořádek v autobuse (odpadky odkládají žáci do sáčků, které při 

zastávce odhodí do odpadkového koše)

 Přestávky po 3-4 hodinách - osobní hygiena a občerstvení (teplé nápoje 

mimo autobus, toaleta v autobuse jen v akutních případech)

 Nekonzumovat energy drinky

 Uposlechnout všechny pokyny průvodce! V případě nevhodného chování –

nedodržování nočního klidu, nadměrná hlučnost, aj. – průvodce, popř. 

řidič jsou oprávněni učinit taková opatření, aby tomuto chování zabránili.



 Není dovoleno u sebe nosit nože, nůžky, kovový pilník !!!

 Neodkládat batoh – hlídat si svoje věci

 Při společné prohlídce a při případném rozchodu dodržovat čas a místo

 Chodit minimálně po dvou!!!

 Zdvořilé a slušné chování 

 Na ubytování nemohou žáci rodiny opouštět – anglické rodiny za děti 

zodpovídají!

 Šetrné zacházení s vybavením v domě (poškození je nutné uhradit 

anglické rodině)

 Problémy během cesty nebo ubytování nahlásit okamžitě

pedagogickému dozoru



 Pro vstup do VB a pobyt ve VB není vyžadováno žádné opatření

 Pro návrat do ČR není vyžadováno žádné opatření

 Pro cestu přes tranzitní země TAM i ZPĚT je vyžadováno prokázání

a) Certifikátu o 3 dávkách očkování

b) Certifikátu o 2 dávkách očkování (platnost 270 dní)

c) Certifikátu o prodělání nemoci (Francie - platnost 11 - 180 dní od pozitivního 
PCR testu, Německo – platnost 28 – 90 dní od pozitivního PCR testu)

d) Certifikátu o negativním výsledku PCR testu

 PCR – max. 48 hod. před vstupem do tranzitních zemí

 VŠICHNI ŽÁCI odevzdají co nejdříve vytištěnou kopii  
certifikátu p. uč. Findejsovi

Covid-19 opatření

test



 Povinné pro všechny, kteří nesplňují podmínky a) – c)

 PCR test v ČR si rodiče a žáci zajišťují sami na 20.5.
 NE starší než 48 hod. před vstupem do Německa (21.5.)

 Test ve VB zajišťuje CK ve spolupráci s anglickou ubytovací 
agenturou

 650 CZK - platba bankovním převodem na účet školy 
26138681/5500, VS rodné číslo dítěte (viz web školy)

 KAŽDÝ ŽÁK, KTERÝ SE BUDE TESTOVAT V ANGLII, odevzdá co 
nejdříve p. uč. Findejsovi písemný souhlas rodičů s testováním 
v Anglii (viz web školy)

Testování



Pozitivní test

 Před odjezdem z ČR

 Vypočítá se storno (viz podmínky smlouvy na webu školy), 

pojišťovna v rámci pojištění storna, které je součástí 

cestovního plnění, vyplatí pojistné plnění

 Před odjezdem z VB

 Pojišťovna uhradí v rámci základního pojištění náklady na 

pobyt v izolaci do výše 2.500 CZK/os./den v max. limitu do 

30.000 CZK/os./ubyt.

 Pojišťovna hradí náklady na náhradní dopravu do ČR –

zařizuje asistenční služba pojišťovny



 Cestovní pas – platnost min. po dobu pobytu (ofocenou kopii odevzdat do 13.5. 

p. uč. Píšové) 

 Průkazku zdravotní pojišťovny (ofocenou kopii odevzdat do 13.5. p. uč. Píšové)

 Na papíře vytištěný certifikát Covid-19 – očkování/test/prodělání nemoci

(ofocenou kopii odevzdat co nejdříve p. uč. Findejsovi) 

 Průkazku cestovního pojištění (dostanou při nástupu do busu)

 Adresu a telefonní číslo na ubytování

 Číslo mobilního telefonu min. 2 pedagogických dozorů, popř. průvodce

 Číslo mobilního telefonu min. 2 dalších účastníků zájezdu 

 Léky a informace k alergiím

 Respirátor 

Stále při sobě



V cenně zájezdu je zahrnuto povinné 

pojištění CKCVA proti úpadku (zákon 

č. 159/1999 Sb.) a cestovní pojištění 

obsahující pojištění léčebných výloh, 

úrazu, odpovědnosti za škodu, 

zavazadel a stornovacích poplatků. 



Zavazadla

 Do autobusu s sebou – osobní doklady (nesmí být v 

zavazadlovém prostoru), peníze, hygienické potřeby 

(respirátor!), léky a informace k alergiím, jídlo na cestu 

(stravování v rodinách až 2. den večer), vhodné oblečení, 

deštník / pláštěnka, psací potřeby

 Do úložného prostoru autobusu (během cesty se zavazadla 

nebudou vyndávat, vyložení proběhne  až při setkání s 

hostitelskými rodinami)

 Při vykládání zavazadel je nutné si zkontrolovat, že 

odcházím se svým zavazadlem



Oblečení a jídlo...

 Cesta – dostatek jídla a nápojů na 1. a  2. den

 Základní léky na alergie (vybavenou lékárničku povezeme s sebou)

 Lísteček s informacemi k alergiím

 2 páry pevných bot

 Nepromokavá bunda a deštník/pláštěnka

 Ledvinka nebo taštička na peníze a doklady

 Do autobusu polštářek a deku

 Povlečení NE, ručník ANO

 Slovník, psací potřeby



Adaptér!!!

https://www.alza.cz/cestovni-adapter-solid-pro-pouziti-v-uk-bily-d236155.htm
https://www.nay.sk/adaptery-a-iny-elektro-material
http://unmakingthings.rca.ac.uk/2015/?p=753


Jak telefonovat?

 z Anglie 00420   tel. číslo rodičů

 do Anglie   00420   tel. číslo žáka

 do Anglie 0044 20 (Londýn) tel. číslo rodiny

 Mobilní telefon - před odjezdem ověřit fungování 

operátora ve VB + roaming a ceny dat



Kapesné

 Osobní výdaje a určitou finanční rezervu

 Papírové bankovky v hodnotě 5 a 10 GBP a kulatá mince 1 GBP již nejsou platné

 Papírové bankovky v hodnotě 20 a 50 GBP jsou platné do 30.9.2022

 Souběžně jsou již platné polymerové bankovky v hodnotě 20 a 50 GBP

 Ve VB není možné platit Eury!!!

 Cca 5 EUR v drobných (na toalety v Německu, Belgii, Francii)

 CZK – budeme zastavovat na benzínce před hranicemi



Děkujeme za pozornost
Kontakt:

Mgr. Pavla Jahodová, Ph.D.

jahodova.pavla@zsobreziny.cz (před výjezdem)

+420 730 817 286 (během výjezdu)

mailto:jahodova.pavla@zsobreziny.cz


Checklist

 Zaplatil jsem p. uč. Bendové 50 GBP za vstupy

 Zaplatil jsem 650 CZK na test ve VB

 Odevzdal jsem p. uč. Píšové kopii cestovního pasu a průkazky zdravotní 
pojišťovny

 Odevzdal jsem p. uč. Findejsovi kopii certifikátu Covid-19

 Pokud se budu testovat v Anglii, odevzdal jsem p. uč. Findejsovi souhlas 
rodičů s testováním

 Nahlásil jsem p. uč. Jahodové alergie

 Mám v telefonu uložená a na papírku napsaná tel. čísla min. 2 
pedagogických dozorů a 2 dalších účastníků zájezdu

 Mám v telefonu uložené a na papírku napsané tel. číslo hostitelské rodiny

 Mám sbalený cestovní pas, průkazku zdravotní pojišťovny, certifikát 
Covid-19, respirátor

 Mám kapesné v GBP, EUR a CZK


