
JAZYKOVÝ ZÁJEZD ANGLIE  
13. – 20. května 2017 
 
Vážení rodiče, 
 

dovoluji si Vás pozvat na informační schůzku, která se uskuteční v den 
třídních schůzek 11. dubna v 16.00 hod. (nová učebna jazyků). Zde Vám 
poskytnu souhrnné informace a zodpovím případné dotazy. Účast na 
uvedené schůzce je nutná. 
V současné době vrcholí přípravy na zájezd. Žáci byli rozdělení do skupin na 
ubytování (s přihlédnutím k jejich požadavkům). Seznamy budou zaslány 
agentuře, která děti rozdělí do rodin. 
Doplatek zájezdu ve výši 4000 Kč je splatný v pátek 10. března. 

POZOR! Platbu za návštěvu Harry Potter Studios musím 
z organizačních důvodů uskutečnit jako fyzická osoba samostatně 
a proto je nutné zaplatit na školní účet 3000 Kč a zbylých 1000 Kč 
uhradit hotově v kanceláři školy.  

Prosím o včasnost plateb, peníze obratem odešleme Student Agency. 
Kontakt pro dotazy: balcarik@zshroznova.cz, tel. 543211912/kl. 26 
 

S pozdravem Mgr. Luděk Balcařík 
 

program 12 lekcí s rodilým mluvčím (ukončené certifikátem) 
výlety po Anglii a návštěva Londýna 

místo Velká Británie – Ilfracombe 

termín 13. – 20. května 2017, 8 dnů/5 nocí 

doprava žlutý autobus RegioJet (WC a klimatizace) 
ubytování hostitelské rodiny (po 2-4 žácích) 
strava plná penze v hostitelských rodinách 

doklady pas nebo občanský průkaz 
cena 12000 Kč splatných ve 3 splátkách 

1. splátka 4000 Kč a 2. splátka 4000 Kč zaplaceny 
3. splátka 4000 Kč (3000 Kč + 1000 Kč) do 10. 3. 2017 
+ vstupy (cca 20 liber) + kapesné (cca 30 liber) 

Přibližnou cenu vstupů, kapesné a návštěvu Harry Potter Studios 
projednáme na dubnové informační schůzce. 
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