
JAZYKOVÝ ZÁJEZD ANGLIE  
13. – 20. května 2017 
 

Vážení rodiče, 
 

na základě zjištěného zájmu pokračuji v realizaci jazykového zájezdu 
žáků druhého stupně naší školy do Anglie. 
Během měsíce září jsem obdržel informační materiály a závazné 
přihlášky. Konečná cena bude upřesněna dle ceny vstupu do Harry 
Potter Studios v Londýně a neměla by přesáhnout 12500 Kč. 
Z důvodu vysokého počtu přihlášených žáků se zájezdu budou moci 
zúčastnit pouze žáci ze 8. – 9. ročníku.  
Spolu s tímto letákem dostáváte podrobnější informace k zájezdu 
a pokyny k zaplacení zálohy 4000 Kč. Po důkladném prostudování 
přiložených materiálů prosím zaplaťte zálohu nejpozději do 15. října.  
Vaše dítě mně co nejdříve ukáže v kanceláři školy doklad o zaplacení 
(ústřižek složenky, potvrzení o bankovním převodu apod.), přinese 
řádně vyplněnou přihlášku pro studenta a obdrží pořadové číslo 
účastníka zájezdu. Žáci od 49. místa výše jsou náhradníci. 
Kontakt pro dotazy – tel.: 543211912, mail: balcarik@zshroznova.cz 
 

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 asi 12000 Kč (doprava, ubytování, strava, výuka, 

pojištění, průvodce a vstup do Harry Potter Studios 
v Londýně), splatné ve 3 splátkách 
1. splátka 4000 Kč do 15. 10. 2016 
+ vstupy (cca 20 liber) + kapesné (cca 30 liber) 

Podrobné informace a materiály žáci dostali na schůzce. 
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