
Zájezd do Anglie s výukou jazyků 

Naše škola v uplynulých měsících získala dotaci z MŠMT na realizaci poznávacího zájezdu 

do Anglie s výukou cizího jazyka. Konkrétně jde o projekt "EU Trhová Kamenice", č. 

CZ.107/1.1.00/56.0608, financovaný z Evropského sociálního fondu Operačním 

programem vzděláním pro konkurenceschopnost. Součástí uvedeného projektu je 

minimálně 5-denní zájezd do Velké Británie pro 30 žáků naší školy. Součástí zájezdu 

musí v souladu s podmínkami výzvy být přímá jazyková výuka žáků v rozsahu nejméně 9 

hodin a poznávání reálii cílové země.  
  
Základní informace: 
Doba trvání 
zájezdu: 

Minimálně 5 dní včetně cesty = 4 noci. 

Termín 
zájezdu: 

16. – 21. 11. 2015 

Počet 
účastníků: 

30 žáků ve věku 12-15 let 
3 dospělí jako pedagogický doprovod 

Lokalita 
(země, 
město/města): 

Velká Británie - Londýn  

Způsob 
dopravy: 

Zájezdovým autobusem s funkčním a účastníkům zájezdu volně přístupným WC, s 
klimatizací, s vybavením všech sedaček bezpečnostními pásy. 
Odjezd od budovy Základní školy, Trhová Kamenice, okres Chrudim, příjezd 
tamtéž. 

Pojištění: 
Pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění storna, zavazadel a 
odpovědnosti pro všechny účastníky  
CK je pojištěna proti úpadku CK podle zákona č.159/1999 Sb. 

Ubytování a 
strava: 

Délka pobytu – minimálně 4 noci 
 
Strava: 
Celodenní stravování v rámci ubytování -plná penze, (snídaně a teplá večeře/oběd, 
příp. možno oběd formou balíčku nebo oběd v zařízení hromadného stravování 
určeném pro žáky. 
 
Lokalita: 
Maximální vzdálenost od místa vzdělávání 25 km, dosažitelnost do 30 min. 
 
 

Program 
zájezdu: 

Strávení noci v autobusu možné pouze 1 noc při cestě tam a 1 noc při cestě zpět. 
 
Součástí programu musí být seznámení s významnými reáliemi příslušného místa.  
  

Jazykový kurz 
pro žáky: 

Jazykový kurz pro žáky v rozsahu minimálně 9 vyučovacích hodin (1 vyučovací 
hodina = 45 minut), zajištěný zahraniční vzdělávací institucí. 
Jazyková úroveň žáků A1. 
Cena kurzu zahrnuje: doprava autobusem, ubytování s plnou penzí, jazykovou 
výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin, pojištění léčebných výloh úrazové 
pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění odpovědnosti proti úpadku CK podle 
zákona č.159/1999 Sb.  

  
 

 

 

 



Výběr žáků na zájezd:  
Na účast na zájezdu není automatický nárok. Zájezd je primárně určen pro zájemce z řad 

žáků VII. až IX. třídy, kteří nemají zdravotní problémy znemožňující účast na zájezdu a u 

nichž se neobjevují vážné kázeňské problémy nebo problémy s řádnou a pravidelnou 

docházkou do školy. O účasti žáků rozhodne po projednání v pedagogické radě a po 

vyhodnocení testu ze znalostí anglického jazyka, který sestaví vyučující Aj ředitel školy. 

Zbylá místa budou nabídnuta za stejných podmínek žákům VI. třídy a bude-li zájemců ze 

VI. třídy více než volných míst, rozhodne losování (včetně pořadí případných 

náhradníků). Nedošlo-li by k naplnění kapacity ani žáky VI. třídy, bude obdobně postup 

použit pro žáky V. třídy. 

Předpokládaný program: viz příloha – pozor !změny možné! 


