Vážení rodiče,
Ve dnech 19. 4. – 24. 4. 2020 se uskuteční zájezd do Anglie s názvem 10x ZA PAMÁTKAMI UNESCO TEMATICKÝ ZÁJEZD ZA KULTURNÍM DĚDICTVÍM. Tento zájezd absolvuje 42 vybraných žáků včetně 5
pedagogů a 1 průvodce cestovní kanceláře. Zájezd je plně financován obcí Horní Suchá. Žáci si budou hradit
pouze vstupné a místní jízdné. Žáci budou vybráni dle přísných kritérií uvedených níže.
Program zájezdu:
1. den odjezd od školy přes Německo do Belgie
2. den krátká zastávka u bruselského Atomia, příjezd do malebného města Bruggy nazývaného Benátky
severu, návštěva Muzea čokolády a Muzea hranolků s ochutnávkou, Boží domy, dvůr bekyní, projížďka po
romantických kanálech De Reien, radnice, výstup na 83 m vysokou věž Belfort s krásným výhledem na
historické jádro Brugg. Procházka kolem unikátních větrných mlýnů Sint--Janshuismolen a Koeleweimolen,
odjezd na ubytování v hotelu F1 ve Francii
3. den v brzkých ranních hodinách odjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche do Doveru.
Dopoledne: procházka po pláži, bílé doverské útesy, návštěva středověkého hradu Dover Castles, prohlídka
v útesech zbudovaných Secret Wartime Tunnels, odpoledne: odjezd k prohlídce města Canterbury – návštěva
proslulé Canterburské katedrály, St. Augustine‘s Abbey, St. Martin’s Church, možnost projížďky na lodičkách,
procházka kolem hrázděných domů a Eastbridge hospital, drobné nákupy na hlavní třídě, ve večerních
hodinách ubytování v rodinách v Londýně a okolí
4. den celodenní výlet – Stonehengea Blenheim Palacedopoledne: prohlídka největšího britského monumentu,
prehistorické památky Stonehenge, odpoledne: návštěva Bath – procházka historickým centrem města,
návštěva římských lázní s minerální vodou, prohlídka, možnost plavby lodí po řece Avoně
5. den celodenní návštěva Londýna pěší prohlídka s průvodcem – Palace of Westminster, Westminster
Abbey, St. Margaret s Church, Big Ben, Do ning Street, Trafalgar S uare, plavba vyhlídkovou lodí po řece
Temži k návštěvě To er of London, Tower Bridge, přesun lodí/metrem k O2 Aréně, ve večerních hodinách
odjezd zpět do České republiky
6. den příjezd ke škole v odpoledních, případně večerních hodinách.
Informace k zájezdu:







1x ubytování v hotelu F1 se snídaní (vícelůžkové pokoje)
2x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách včetně celodenní stravy (oběd formou balíčku)
dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
v ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné
v ceně zájezdu je zahrnuto komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové
pojištění, pojištění zavazadel) pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
nutný cestovní doklad (pas)

Kritéria výběru žáků:







výsledná známka z anglického jazyka v pololetí – přednostně známka výborně, dále pak vybraní žáci
se známkou chvalitebně (zde rozhoduje vážený průměr, viz Bakaláři)
vzorné chování, bez výchovných opatření, udělených jak v předešlém školním roce 2018/2019, tak
také v tomto školním roce 2019/2020
účast v konverzační soutěži z anglického jazyka povinná
hodnocení rodilého mluvčího v průběhu měsíce ledna 2020
celkové zhodnocení aktivního přístupu žáka k výuce ředitelkou školy a vyučujícími
žák může být z tohoto výběru bezprostředně vyloučen a následně nahrazen jiným žákem, pokud se
bude projevovat nevhodným chováním

Další informace o vybraných žácích a schůzce rodičů těchto žáků budou uvedeny na našich internetových
stránkách na počátku měsíce února 2020. Žáci budou o výběru jednotlivě informováni.

