Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali, že Váš syn/Vaše dcera má možnost v termínu
od 15. do 21.10. 2016 se zúčastnit vzdělávacího pobytu do Anglie v rámci regionálního
projektu Za vzděláním společně, který je podporován Plzeňským krajem.
O tuto akci jeví zájem více škol, zúčastní se jí i ZŠ Stod, ZŠ Blížejov, ZŠ Holýšov, ZŠ
Staňkov a ZŠ Domažlice, Msgre. B. Staška. Jedná se o 7denní výukový kurz, který je zaměřený na
poznávání centrální Anglie a zvyšování kvality jazykových zkušeností. Cena zájezdu byla vyčíslena
na částku 8540,- Kč + vstupné na památky (asi 20 GBP) + kapesné (20-50 GBP).
Akci organizuje a zajišťuje ZŠ Staňkov, nicméně žáci naší školy budou doprovázeni učiteli
ZŠ Domažlice, Komenského 17. Ubytování je 4x v rodinách, vždy pro 4 osoby (samostatný pokoj
pro skupinu). Stravování je v podobě 4x plné penze – snídaně a večeře v rodině včetně nápojů, oběd
formou balíčku. Komplexní cestovní pojištění zajištěno Union pojišťovnou. Jazykový kurz zahrnuje
návštěvu tradiční britské výuky v Oxfordu a Nottinghamu. Doprava je zajištěna autobusem s
kapacitou pro 60-63 osob, a následně trajekt.
Program zjednodušeně, může být ještě pozměněn:
1. den – odjezd v odpoledních hodinách, příjezd do francouzského přístavu Calais
2. den – trajektem do britského Doveru, Northampton – prohlídka města, ubytování v rodinách
3. den – výuka angličtiny a návštěva University of Notthingham
4. den – návštěva města Coventry, hrad Warwick, Stratford upon Avon, Milton Keynes – Enigma
5. den – výuka angličtiny a návštěva Oxford University
6. den – návštěva Stonehenge, Salisbury cathedral, křídové útesy Seven Sisters, letovisko
Eastbourne, Dover
7. den – příjezd domů v odpoledních hodinách
Tento zahraniční pobyt nabízíme žákům 4.-8. tříd. Přihlášky, které obdržíte na třídních schůzkách
dne 18.4.2016, zašlete prostřednictvím Vašeho dítěte nejpozději do 21.4.2016 (do kabinetu cizích
jazyků, II. patro, č.dv. 30) V pondělí 25.4.2016 bude uveřejněn seznam vybraných účastníků na
webových stránkách školy, následně je třeba uhradit 1. zálohu 2000 Kč, a to do 28.4.2016.
Kritériem pro výběr přihlášených uchazečů bude dobrá znalost anglického jazyka na úrovni daného
ročníku, samostatnost a dobré chování.
Vzhledem k tomu, že se jedná o finančně náročný zájezd, přikládáme současně plán pravidelných
akcí pořádaných každoročně na II. stupni. Ceny vycházejí z letošního roku a jsou orientační.
Adaptační pobyt + pracovní sešity pro II. Stupeň – 1000,- Kč (6.ročník)
Lyžařský výcvik – 6000,- Kč (7.ročník)
Londýn, Anglie – 8200,- Kč + vstupy na památky + kapesné (8.ročník)
Exkurze Letiště Václava Havla – 600,- Kč (9.ročník)
Národní divadlo – 800,- Kč (9.ročník)
1- 2 denní výlety do SRN – 1000–2000,- Kč (celý II.stupeň)
Veškeré další dotazy zodpovíme na třídních schůzkách, nebo kdykoliv v kabinetě jazyků č.dv. 30,
II.patro.
S pozdravem
za I.stupeň – Mgr. Eva Motyčáková
za II.stupeň - Mgr. Olga Holoubková, p. uč. Hana Jindřichová, Bc. Zuzana Matulková,
Mgr. Jana Mrkosová, Mgr. Dagmar Vlčková

