
Informace pro účastníky zájezdu a jejich zákonné zástupce 

 

STUDIJNÍ POBYT V ANGLII 

 
 

Místo:   Oxford (Anglie) 

 

Termín:   3. - 9. 10. 2015 

 

Ubytování:   v rodinách (2 - 4 členné skupiny) 

 

Doprava:   autobus 

 

Program:   výuka AJ ve škole + návštěva zajímavostí v místě konání kurzu 

 

Pedagogický doprovod:   Mgr. Petra Hrůzová, Mgr. Miroslava Peterová 

 

UPOZORNĚNÍ:   Informativní schůzka pro rodiče proběhne v 2. polovině září. 

                                   Se všemi nejasnostmi a dotazy se bez váhání obracejte na 

                                   Mgr. P. Hrůzovou (Petra.Hruzova@seznam.cz). 

                                     

 

 

Bližší informace: 

 

VÝUKA 

Probíhá pod vedením zkušených anglických lektorů. Žáci jsou na základě výsledků 

vstupního testu rozděleni do studijních skupin podle jazykové pokročilosti. V těchto 

skupinách jsou pouze žáci našeho zájezdu, neučí se společně se žáky jiných národností. 

Během výuky jsou používány výhradně anglické materiály, psací potřeby i slovník má 

každý žák vlastní. Veškerá výuka probíhá v angličtině. Procvičuje se zejména konverzace, 

aby se žáci osmělili mluvit anglicky. 

Poslední den výuky žáci dostanou certifikát o absolvování kurzu. 

 

PEDAGOGICKÝ DOZOR A PRŮVODCE 

Při organizaci studijního pobytu ZŠ a MŠ Jesenice spolupracuje s kanceláří STUDENT 

AGENCY. Po celou dobu pobytu je žákům k dispozici profesionální průvodce. 

 

DOPRAVA 

Doprava je zajištěna autobusem. 

Autobus je k dispozici během celého pobytu, vozí žáky do školy a ze školy, dopravuje 

skupinu na výlety. 

Na cestu autobusem doporučujeme menší příruční zavazadlo s doklady, potravinami a 

oblečením na cestu a první den atd., které budou mít žáci u sebe v autobuse. Větší zavazadlo 



bude uloženo v zavazadlovém prostoru. Pro pohodlnější cestování doporučujeme vzít si s 

sebou malý polštářek, deku, oblíbené filmy na DVD či knihu. V autobuse je možno zakoupit 

nealkoholické nápoje, teplé i studené. 

Dle zákonů Velké Británie není povoleno držení zbraní (nože atd.) na veřejnosti.  

 

CESTOVNÍ DOKLADY, POJIŠTĚNÍ 

Každý účastník musí mít vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz vydaný po roce 

2000!!!!!!!!!!!!!!! 

Pro každého účastníka pobytu je sjednáno Pojištění účastníků hromadného zájezdu 

u pojišťovny Allianz. V tomto pojištění je zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí, 

úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, pojištění storna zájezdu a 

doplňkové a asistenční služby. Sjednáním tohoto pojištění vzniká právní vztah přímo mezi 

účastníkem pobytu (resp. jeho zákonným zástupcem) a pojišťovnou Allianz. Povinností 

každého účastníka a jeho zákonného zástupce je seznámit se s pojistnými podmínkami 

pojišťovny Allianz. Přesnější podmínky pojištění najdete na následujících stránkách a 

kompletní informace na www.allianz.cz. 

 

UBYTOVÁNÍ V ANGLICKÝCH RODINÁCH 

Hostitelské rodiny zajišťuje zahraniční partnerská agentura. Žáci obdrží adresu a telefonní 

kontakt na hostitelskou rodinu spolu s kontakty na průvodce na začátku 

pobytu. 

Žáci jsou ubytováni po dvojicích, trojicích nebo čtveřicích v jedné hostitelské rodině. 

Většina rodin nebydlí v bytech, ale v rodinných domech. Pokoje v anglických domácnostech 

jsou však obvykle mnohem menší, než jsme zvyklí. Je třeba také počítat s tím, že anglické 

domy bývají vytápěny max. na 18 stupňů, v noci i méně, a že je zde daleko chladnější 

podnebí i častější deště. Přibalte tedy teplé oblečení, nepromokavý plášť a kvalitní boty. 

Do hostitelských rodin není nutné brát si povlečení. 

Domácí obuv není vyžadována, doporučuje se však pro vlastní pohodlí. Koupelna a toaleta 

bývají společné s ostatními členy rodiny a je potřeba vzít si vlastní ručník. 

V Anglii je jiný systém zásuvek, používání nabíječek telefonů, fotoaparátů apod. je možné 

pouze po zakoupení elektrického adaptéru. 

 

Žáci nesmějí sami opouštět rodinu v době po návratu ze společného 

programu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Rodiny od žáků očekávají respektování zásad, jako jsou dohoda o případném použití 

telefonu či o případné návštěvě, zdvořilost, slušné chování a šetrné zacházení s veškerým 

vybavením v domě (v případě poškození vybavení hradí žák škodu na místě v plné výši). 

Dle zákonů Velké Británie je zakázána konzumace alkoholu osobami mladšími 18 let. 

Porušení tohoto zákona v hostitelských rodinách může vést k okamžitému vystěhování a 

ubytování na zbytek pobytu na náklady žáka. Je dobré se vyvarovat dárků v podobě českého 

alkoholu. 

Jako dárky pro rodiny doporučujeme spíše drobnosti – oplatky, knihu o městě v angličtině, 

hrníček nebo něco typického pro daný kraj atd. 

http://www.allianz.cz/


Upozorňujeme, že nemůžeme ručit za návrat zapomenutých věcí z rodin, hotelu nebo 

autobusu během pobytu. Dávejte si tedy, prosím, na ně pozor a vše si před odjezdem z rodin 

nebo vystoupením z autobusu pečlivě zkontrolujte. 

 

STRAVA 

Dětem je poskytována v rodině strava formou plné penze (tzn. snídaně, obědové balíčky a 

večeře). 

Strava začíná večeří v den příjezdu do hostitelských rodin a končí snídaní a obědovým 

balíčkem v den odjezdu z hostitelských rodin. Je tedy potřeba, abyste zajistili svému dítěti 

stravu na cestu tam, na poslední den pobytu a na zpáteční cestu. STUDENT AGENCY 

prostřednictvím svého průvodce zajišťuje občerstvení na poslední den zájezdu při 

odjezdu z Anglie, nicméně doporučujeme, aby bylo dítě vybaveno trvanlivými 

potravinami pro tyto účely, případně zakalkulovat nákup potravin do výše kapesného. 

K snídani jsou většinou podávány toasty s máslem, džemem a různé druhy cereálií (např. 

u nás známé cornflakes). Pije se většinou čaj s mlékem nebo rozpustná káva či džus. Místo 

oběda většina Angličanů konzumuje pouze obložený chléb (sandwich) nebo jen velmi lehké 

jídlo. Proto obědové balíčky, které děti obdrží v případě plné penze, mají spíše charakter 

„školních svačin“ (obložený chléb a ovoce nebo sladká tyčinka, malé pití). Večeře bývají 

teplé (obsahují ryby, různé druhy masa, zeleninu, těstoviny atd.). 

Vegetariánství, alergie na různé druhy potravin a veškeré zdravotní problémy je třeba 

jasně vyznačit na přihlášce každého studenta, kterou podepisují jeho zákonní zástupci. 

V případě zvláštních diet (např. bezlepková), alergií (na ořechy, mléko atd.) nebo 

specifických požadavků na stravu je účtován příplatek. V případě závažnějšího 

onemocnění rodiče také uvedou opatření, dle kterých je v případě potřeby nutné 

postupovat. 

 


