
Zájezd do Anglie 19. – 25. 09. 2015 s CK Boca 

Co si sbalit s sebou: 

 !!! Platný cestovní pas !!! Kartičku zdravotní pojišťovny! 

 Peníze : 

 Doporučujeme max 100 LIBER (cca 75 bude na vstupenky a přejezd 

místní dopravou – bus, metro) 

 drobná EURA na WC příp. občerstvení na benzínkách 

     při průjezdu Německem a Francií 

 menší množství Kč na občerstvení na benzínkách v Česku 

     Mobil s aktivovanou službou ROAMING  - zkontrolovat u svého 

operátora (pokud jej chcete s sebou) 

 Hlavní zavazadlo: (doporučuji raději kufr) o max. rozměru 61 x 40 x 

25 cm o max. hmotnosti 20 kg (nesmí přesahovat!) 

 Pevné a pohodlné boty vhodné na pěší turistiku 

    (doporučuji mít jedny náhradní) 

 Trička, kalhoty, mikiny, lehčí bundu, pyžamo, ručník, 

  spodní prádlo a ponožky  

  !!! deštník !!!  nebo pláštěnku 

 Redukci na zásuvku do GB (pokud budete chtít něco elektronického 

nabít, dá se koupit v prodejnách elektroniky) 

 Trvanlivé potraviny, láhev na pití (v rodinách máme plnou penzi, 

obědy formou balíčků, jídlo na cestu si vezete s sebou nebo 

koupíte) 

 Velká zavazadla budou uložena v zavazadlovém prostoru 

 Příruční zavazadlo dovnitř autobusu -  doporučuji batoh: 

jídlo a pití na cestu, hygienické potřeby a malý ručník, doklady, mobil, 

něco pro zábavu apod.  

 Léky – pokud nějaké běžně užíváte (alergie, nevolnost v autobuse…) O 

užívání informujte pedagogický dozor!!! 

 Do autobusu doporučuji polštářek (podkovu), něco na přikrytí  

v noci(malou deku, mikinu), sáčky pro případ nevolnosti 

 

PŘEČTĚTE  SI  PROSÍM HLAVNÍ  BODY „ POUČENÍ O BEZPEČNOSTI A  

      CHOVÁNÍ BĚHEM ZÁJEZDU“ 

Poučení o bezpečnosti a chování během zahraničního zájezdu 

Anglie  19. – 25. 09. 2015 

 Během zájezdu, stejně jako během jiných mimoškolních akcí 

pořádaných školou, jsou žáci povinni dodržovat školní řád (tj. 

respektovat pokyny dohlížejícího učitele, nepožívat žádné návykové 

látky nebo alkohol a chovat se „v souladu s dobrými mravy“ – viz. 

řád školy na www.zshavl.cz ). 

 Při pobytu v hostitelských rodinách dodržovat pravidla slušného 

chování, nevzdalovat se z místa pobytu. 

 Jakýkoliv úraz, nevolnost nebo jiné zdravotní potíže žák co 

nejdříve nahlásí učiteli. Užití nějakého léku také. 

 Žák si pečlivě hlídá cestovní pas a své finance!  

 Při volném „rozchodu“ (např. v muzeu, na náměstí, v Toweru, ve 

Windsoru…) se žáci: 

 Pohybují pouze v prostoru, který jim učitel vymezil 

 Pohybují pouze v přidělené skupince (nevzdalují se od ní) 

 Přijdou po prohlídce včas na dohodnuté místo srazu 

 Žáci mohou vždy využít možnost absolvovat prohlídku 

v doprovodu  učitele !!! 

--------------------------------------------------------------- 

Návratka: 

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s„ Poučením o bezpečnosti a chování 

během zahraničního zájezdu do Anglie  19. – 25. 09. 2015 s CK Boca“ 

 

Jméno účastníka: _________________________________________ 

Podpis  účastníka:                                Podpis rodičů: 

_______________________          __________________________ 

Návratku přineste do kabinetu Aj: p.uč. Dvořáková 

http://www.zshavl.cz/

