
Vážení rodiče,
na následujících stranách dostanete informace o zájezdu do zahraničí, kterého se může zúčastnit i Vaše
dítě a společně se svými kamarády poznávat svět. Dnešní doba vyžadujete mimo dalších dovedností i
znalost cizího jazyka. Právě školní zájezd je jedinečnou příležitostí pro všechny školáky si zkusit cizí řeč
používat i v běžných situacích. Během doby strávené v zahraničí si děti aktivně procvičí nabyté vědomosti. 
I jeden týden v zahraničí motivuje k dalšímu studiu jazyka.
                                                                                           Cestování je ta nejzábavnější forma vzdělávání

Školní zájezd je školou/pedagogem organizovaný pobyt studentů v zahraničí. 
Po celou dobu pobytu je přítomen pedagog, který na děti dohlíží a u autobusových zájezdů i průvodce,
který se stará o hladký chod zájezdu a organizaci celého pobytu.
Studenti jsou zpravidla ubytováni v hostitelských rodinách, případně v hostelu nebo rezidenci. 
Školní zájezd může být poznávací - denní program je založen na poznávání okolí místa ubytování,
nebo jazykový. Při jazykovém pobytu studenti navštěvují jazykovou školu, výuku cizího jazyka vedou
zkušení lektoři, kteří mají vzdělání na vedení výuky dětí, odpoledne jsou organizovány výlety, tedy ani
při tomto typu pobytu děti nepřijdou o poznání okolí. 

Zástupce Vaší školy poptal zájezd u cestovní kanceláře STUDENT AGENCY TRAVEL k.s., jejíž oddělení
školních zájezdů se zabývá organizací těchto zájezdů již více než 20 let. 
Pro přihlášení dítěte na zájezd je třeba vyplnit a podepsat přiloženou přihlášku. 
Podepsáním a odevzdáním přihlášky jste dítě závazně přihlásili na školní zájezd, který pořádá
vaše škola ve spolupráci s cestovní kanceláří a souhlasíte s nabídkou programu, ceny, typem
ubytování, zvolenou dopravou i stornopodmínkami.

Pro vstup do Velké Británie je nově třeba cestovní pas, který musí mít platnost minimálně v den
návratu ze zájezdu. Do ostatních států EU lze cestovat na občanský průkaz.
V případě, že dítě nemá občanství v některém ze států EU, je třeba zajistit vízum. 
Podmínky vstupu do jednotlivých zemí se nyní aktuálně mění dle cestovatelských semaforů - aktuální
podmínky se vždy dozvíte od organizujícího pedagoga. 
Podmínky vstupu do jednotlivých zemí se pravidelně mění, sledujte je prosím. Pro autobusový zájezd
je třeba splňovat i podmínky vstupu do zemí přes které zájezd tranzituje! 
Vy, jako rodiče zodpovídáte za to, že dítě má všechny potřebné dokumenty a podmínky vstupu splňuje.

Informace pro rodiče, autobusový zájezd

Ohledně plánovaných plateb Vás bude kontaktovat pořádající pedagog. 
Celá částka za zájezd je rozdělena do dvou plateb - zálohy a doplatku. 
Na zájezd je třeba děti vybavit kapesným pro vlastní potřebu a financemi na vstupné do památek. 

Měníme vzdělávání v zážitky!

CO JE ŠKOLNÍ ZÁJEZD?

JAK DÍTĚ NA ŠKOLNÍ ZÁJEZD PŘIHLÁSÍM?

JAK PROBÍHAJÍ PLATBY?

JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJE DÍTĚ K VYCESTOVÁNÍ?

Pojištění, bezpečná doprava, průvodce, program, ubytování, výuka, zajištění vstupného, podpora při
řešení situací v místě pobytu, informační materiály, výklady o navštívených památkách - to vše je v naší
režii.

O CO SE POSTARÁME MY?

www.jazykovepobyty.cz



Měníme vzdělávání v zážitky!

Občanům České/Slovenské republiky pro vycestování do Velké Británie stačí cestovní pas. V případě
změny situace Vás budeme neprodleně informovat.
V rámci Evropské unie mohou také občané ČR a SR cestovat pouze s platným občanským průkazem,
dětem do 15 let poslouží jako cestovní doklad i tzv. dětský občanský průkaz. 
V případě jiného než českého/slovenského občanství se vždy doporučujeme obrátit se na
Velvyslanectví Velké Británie. 
Veškeré aktuální informace o cestování, dokladech a doporučení na cesty naleznete na internetových
stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo SR.

Peníze na vstupné i kapesné vyměňte již před cestou, kurzy měn zde jsou výhodnější než v zahraničí.
Dbejte na to, že dítěti dáváte platné bankovky. Nemůžeme garantovat, že neplatné bankovky budeme
schopni během pobytu vyměnit.
Částku za vstupné si od studentů po cestě vybere pedagog nebo průvodce. Výše vstupného bude
upřesněna před odjezdem v dostatečném předstihu dle vybraného programu (většinou 50 - 70 
 GBP/EUR). Výši kapesného pro vlastní potřebu doporučujeme 70 - 100  GBP/EUR na týden. 
Při autobusových přejezdech by děti měly mít drobná eura i české koruny. Toalety na benzinových
pumpách bývají zpoplatněny.

CESTOVNÍ DOKLADY

VSTUPNÉ A KAPESNÉ

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

cestovní doklady, splněné podmínky vstupu  
peníze (na vstupné i kapesné)
mobilní telefon s aktivním roamingem  
pevné a pohodlné boty, plus jedny na přezutí  
nepromokavá bunda  
běžné oblečení – množství dle délky zájezdu  
přezůvky do hostitelské rodiny  
teplé pyžamo 
hygienické potřeby (sprchový gel, šampon,
deodorant, kartáček na zuby, pasta,..)  
ručník 
redukci na zásuvky v případě návštěvy Velké
Británie a Malty
základní léky na které je dítě zvyklé  (na alergie,
nevolnosti i bolest hlavy), a roušky

CO S SEBOU NA ZÁJEZD?

"Je lepší mít více vrstev
oblečení, které lze dle

aktuálního počasí odložit." 

Děti si za své věci zodpovídají
samy. Nedokážeme garantovat
navrácení zapomenutých věcí,
ale děláme pro to maximum. 

www.jazykovepobyty.cz

energy drinky a alkohol (děti do 18 let nesmí převážet alkohol, není to ani vhodný dárek pro rodinu)
 

drahou elektroniku  
ostré předměty (nože, kružítka, nůžky) a pepřové spreje  
kulmy a žehličky na vlasy  
zásoby pitné vody

CO S SEBOU NA ZÁJEZD NEBRAT?

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html
https://www.mzv.sk/


Měníme vzdělávání v zážitky!

www.jazykovepobyty.cz

Velké zavazadlo, které se uloží do zavazadlového prostoru, bude dětem přístupné až při prvním večeru
před ubytováním. Důležité je zvolit takovou velikost kufru, aby dítě bylo schopné samo zavazadlo
přenést. Každý si za své věci zodpovídá sám. 
Druhá cestovní taška bude na palubě autobusu. Do příručního zavazadla zabalte cestovní doklady,
peníze na vstupné a kapesné, nabitý mobilní telefon. Sem doporučujeme nabalit jídlo a pití na cestu i
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 či polštářek.

Během dlouhých přejezdů řidiči dělají pravidelné pauzy, cca po 4 hodinách. Na těchto pauzách je
možné využít toalety  na benzinových pumpách, protáhnout si nohy a zakoupit drobné občerstvení.
Toaleta se nachází i v autobuse a je pouze pro nouzové použití – má omezenou kapacitu. 
V autobuse zpravidla není možné dobíjet elektroniku. 
Zásuvkou, USB portem a WiFi disponují autobusy RegioJet, který škola může objedat za příplatek. 
Většina autobusů disponuje DVD přehrávači, či přehrávači na flash disk. Děti tak mohou donést
vhodné a oblíbené filmy, které mohou být přehrány při cestování.

ZAVAZADLA V AUTOBUSU

PRŮBĚH CESTY

PRŮBĚH CELÉHO ZÁJEZDU

Cesta přes kanál zpravidla vede trajektem (cca 90 min.),  nebo tunelem (40 min.).  
V případě plavby trajektem všichni cestující opustí autobus a cestu stráví na palubě s dobrou
vybaveností  (obchod, jídelna, televizní koutek, toalety). 
Při cestování tunelem je autobus možné opustit pouze na toalety.

CESTA PŘES LA MANCHE DO VELKÉ BRITÁNIE

Před odjezdem si děti mohou u pořádajícího pedagoga zvolit, s kým budou chtít být ubytovány.
Koordinátor se snaží  požadavkům vyjít vstříc, nedokáže ale ubytování na přání garantovat. Hostitelská
rodina může i na poslední chvíli onemocnět a mohou nastat změny v ubytování. 
Každá rodina, která ubytovává studenty, pravidelně prochází prověrkami. Zpravidla se jedná o rodiny,
které s našimi koordinátory dlouhodobě spolupracují a s ubytováváním cizinců mají zkušenost. 
Složení rodin je multikulturní, ubytovávají mladé páry, velké rodiny i jednotlivci. 
Komunikace na místě je velmi důležitá. Děti se budou domlouvat na času snídaně, popřípadě času
odjezdu.  Právě díky užívání jednoduchých frází s rodinou si žáci zvyšují sebevědomí a získávají jistotu
při použití cizího jazyka
Do rodin žáci každý večer přijíždí po 18. hodině a rodinu opouští v rozmezí 7:00–8:00 hodin ráno se
všemi věcmi na celodenní program a vrací se opět až ve večerních hodinách na večeři. 
Kontakty na rodinu, kde budou děti ubytované, si můžete vyžádat od pořádajícího pedagoga, který je
obdrží v týdnu před odjezdem. 

HOSTITELSKÁ RODINA

Studenti bývají ubytováni ve vícelůžkových pokojích, standard ubytování je uveden v nabídce. 
Studenti tento typ ubytování také opouští po snídani a vrací se až večer po skončení programu.

HOTEL/HOSTEL/REZIDENCE



Měníme vzdělávání v zážitky!

Veškeré diety a potravinové alergie je třeba uvést do přihlášky! Za speciální diety jsou účtovány
příplatky (cca 5 až 10 GBP nebo EUR/den). Speciální strava v zahraničí stojí více než strava běžná a
rodina/jídelna také musí vydat větší úsilí pro přípravu více typů jídel. 
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 si
děti s sebou nosily láhev na pití, kterou si mohou vždy doplnit pitnou vodou – ta se nachází téměř
všude. Obzvlášť ve Velké Británii je zvykem pít vodu z kohoutku.
Není třeba děti 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 7 GBP nebo 10 EUR. Průvodce na toto upozorní a studentům poradí, kde je možné
nákup provést a předá i vlastní tipy na výhodné nákupy.

Na zájezd s výukou každý z účastníků bude potřebovat vlastní sešit, psací potřeby a popřípadě malý
slovník – není nutností. 
Výuka probíhá půl dne, a vedou ji kvalifikovaní lektoři s osvědčením učit cizince angličtinu. Poslední
den každý obdrží certifikát o účasti na výuce v dané instituci. 
Výuka se zaměřuje na porozumění, komunikaci, děti se učí slovíčka a pracují na projektech.

STRAVA

ZÁJEZD S VÝUKOU

Všechny aktivity na zájezdu jsou koncipovány tak, aby žáci 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.

PROGRAM

Každý autobusový zájezd doprovází náš průvodce, který prošel řádným zaškolením. Právě průvodce je
hlavní kontaktní osoba na zájezdu, je v přímém spojení s kanceláří, koordinátorem i rodinami. Zajišťuje
hladký průběh zájezdu, dodržuje program a je zároveň delegátem. 
Průvodce je k dispozici 24 hodin denně na mobilním telefonu, číslo na jeho telefon děti obdrží během
cesty. 
Průvodce je třeba vždy kontaktovat v případě, že si žáci nejsou jistí jakoukoliv situací  (v rámci
ubytování, ve výuce, při cestování, se zdravotními problémy i obavami). 
Všechny stížnosti je třeba řešit na místě. Zpětné reklamace nelze uznat.

PRŮVODCE

Jako zástupce školy vyjíždí na zájezd také odpovědný pedagog. Tento je přímo na místě s dětmi a jeho
povinností  je ubezpečit se, že všichni studenti jsou spokojení. Pedagog cestující se skupinou
spolupracuje s průvodcem a dbá na dodržování bezpečnostních pravidel.

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD

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, bude upřesněn dle aktuální dopravní situace. 
Zpravidla po přejezdu hranic děti dostávají pokyn k napsání zprávy rodičům ohledně času příjezdu.

CESTA ZPĚT

www.jazykovepobyty.cz

S případnými dotazy se obracejte na pořádajícího pedagoga.


