
JAZYKOVÝ ZÁJEZD ANGLIE 2017 
 

Vážení rodiče, 
 

naše škola hodlá v tomto školním roce opět uspořádat jazykový 
zájezd žáků druhého stupně do Anglie. 
Cílem akce je poznání reálií Velké Británie, zdokonalení jazykových 
dovedností a jejich praktické využití. Jde o nezapomenutelnou 
příležitost k procvičení angličtiny a k získání povědomí o anglicky 
mluvící zemi. 
Žádám Vás, abyste po posouzení uvedených informací potvrdili 
zájem o účast Vašeho dítěte na zájezdu odevzdáním vyplněné 
návratky  vyučujícím Aj nejpozději do středy 21. září 2016. 
Tento leták má za cíl zjistit zájem žáků a jejich rodičů vzhledem 
k delší době přípravy akce. Všechny informace jsou pouze orientační, 
podrobnosti budou upřesněny. 
Počet možných účastníků je omezený, z těchto důvodů prosím o co 
nejrychlejší posouzení účasti. 
Kontakt pro dotazy – tel.: 543211912, mail: balcarik@zshroznova.cz. 
 

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 
+ vstupy (cca 20 liber) + kapesné (cca 30 liber) 

 

----------------------------------------------------- 
Potvrzuji zájem žákyně/žáka …………………………………………. 

ze třídy ………. o účast na jazykovém zájezdu do Anglie 2017. 

Jsem seznámen(a) s údaji uvedenými v informačním letáku. 
 

Dne ………………..                      Podpis rodiče …….……..………..   
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