GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků,
reg.č. CZ.1.07/1.1,.16/02.0099
KA 18 – Vzdělávací pobyt (kurz) v anglicky mluvící zemi
4. 5. – 10. 5. 2014
Specifikace programu, výuky AJ, ubytování, stravování, dopravy,
služeb průvodce, pojištění, fotografie navštívených míst,
ubytování a dopravního prostředku
Specifikace programu

1. den
odjezd od školy či jiného místa, které škola určí, v 10:00 hod.
překročení hraničního přechodu Rozvadov v cca 14:00 hod.
tranzit přes SRN a Francii

2. den
příjezd do Calais v cca 5:00 hod., přeprava přes kanál La Manche
trajektem nebo Eurotunnelem
cca v 6:00 příjezd na území Velké Británie, odjezd do Portsmouth
cca 9:00 – 9:30 hod. příjezd do Portsmouth, absolvování
uvedeného programu
v cca 18:30 odjezd do hostitelských rodin
v cca 19:00 hod. příjezd na místo srazu s hostitelskými rodinami,
odjezd do rodin, večeře,
komunikace s hostitelskou rodinou, hygiena, nocleh

3.

den
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v cca 7:00 hod. vstávání, hygiena, snídaně, odjezd na místo
srazu
v cca 8:00 hod. příjezd na místo srazu všech účastníků, odjezd
autobusem na místo výuky
9–14 hod. – jazykový test, rozdělení do skupin a výuka 5 hodin
(včetně potřebných přestávek)
14:00 hod. odjezd k prohlídce nejstarší prehistorické památky
Stonehenge
15:00 – 16:00 hod. – prohlídka Stonehenge, odjezd do Salisbury
16:30 – 18:00 hod. - prohlídka Salisbury, odjezd zpět do
Gosportu
v cca 19:00 hod. příjezd na místo srazu s hostitelskými rodinami,
odjezd do rodin, večeře, komunikace s hostitelskou rodinou,
hygiena, nocleh

4. den
v cca 7:00 hod. vstávání, hygiena, snídaně, odjezd na místo
srazu
v cca 8:00 hod. příjezd na místo srazu všech účastníků, odjezd
autobusem na místo výuky
9–13 hod. – výuka 4 hodin (včetně potřebných přestávek)
13:00 hod. odjezd do Southamptonu
14:00 trajekt na Isle of Wight
15:00 – 17:00 hod. – prohlídka Osborne House
cca 17:30 trajekt zpět do Southamptonu
cca 18:30 hod. - připlutí do Southamptonu, procházka přístavem
a prohlídka města, odjezd zpět do Gosportu
v cca 20:00 hod. příjezd na místo srazu s hostitelskými rodinami,
odjezd do rodin, večeře, komunikace s hostitelskou rodinou,
hygiena, nocleh

5. den
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v cca 7:00 hod. vstávání, hygiena, snídaně, odjezd na místo
srazu
v cca 8:00 hod. příjezd na místo srazu všech účastníků, odjezd
autobusem na místo výuky
9–12 hod. – výuka 3 hodiny (včetně potřebných přestávek)
12 – 15 hod - výuka 3 hodiny, slavnostní předání diplomů
15:00 odjezd autobusem CK k návštěvě Royal Navy Submarine
Museum
15:30 – 18:00 hod. – návštěva Royal Navy Submarine Museum
v cca 19:00 hod. příjezd na místo srazu s hostitelskými rodinami,
odjezd do rodin, večeře, komunikace s hostitelskou rodinou,
hygiena, nocleh

6. den
v cca 7:00 hod. vstávání, hygiena, snídaně, odjezd na místo
srazu
v cca 8:00 hod. příjezd na místo srazu všech účastníků, odjezd
autobusem do Londýna
v cca 11:00 hod. příjezd do Londýna, absolvování uvedeného
programu (pro žáky jsou připraveny dva interaktivní kvízy,
které zábavnou formou přiblíží žákům historii a naučí je
orientovat se v muzeích a v centru Londýna - Central London
Quiz a London Transport Museum Quiz)
v cca 20:00 podávání teplých párků v autobuse, odjezd
z Londýna
v cca 22:00 hod. odjezd z Velké Británie (trajektem či
Eurotunnelem)
tranzit zpět přes Francii a Německo

7. den
v cca 12:00 hod. překročení hraničního přechodu Rozvadov
v cca 17:00 – 18:00 příjezd do Velkých Opatovic
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Uvedené časy jsou přibližné.
Specifikace výuky AJ
Výuka bude probíhat pod vedením rodilých mluvčích, vyučujících
s kvalifikací EFL ve dvou skupinách po 15 studentech. Studenti
vyplní rozřazovací test na místě, nebo je možno test zaslat a
vyplnit ještě před odjezdem.
Výuka probíhá na úrovni A2 a je zaměřena na poznávání britských
reálií a zlepšování komunikativních dovedností žáků. Témata (jako
např. historie Velké Británie, královská rodina, britská kuchyně,
britský politický systém) lze předem konzultovat s vedoucími
zájezdu (vyučujícími AJ), aby byla výuka zaměřena přesně na to,
co od ní objednavatel zájezdu očekává. Výuka probíhá zábavnou
formou, s použitím her a doprovodných audio- a videonahrávek.
Žáci na místě obdrží podpůrné materiály sloužící k aktivitám a
dále psací potřeby (propisovací tužka).
Výuka probíhá ve volnočasovém centru ve dvou oddělených
místnostech vybavených tabulí, samozřejmostí je sociální zařízení.
Specifikace ubytování
Žáci i pedagogové budou ubytováni po dvojicích a trojicích
v prověřených hostitelských rodinách (chlapci a dívky zvlášť).
K dispozici je pro každou skupinku účastníků samostatný pokoj
s lůžkem pro každého z nich. Koupelna a WC účastníci používají
společné s členy hostitelské rodiny.
Důraz je kladen na bezpečnost žáků – nesmějí se sami vzdalovat
z domu. Na místo srazu a zpět do hostitelské rodiny je zajištěna
doprava hostitelskou rodinou (osobním vozem).
Přesnou adresu a jméno hostitelské rodiny účastníci obdrží cca 2
– 3 dny před odjezdem.
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Specifikace stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 4x plná penze v hostitelských
rodinách, konkrétně:
5. 5. 2014 – večeře,
6. 5. 2014 – snídaně, oběd a večeře
7. 5. 2014 – snídaně, oběd a večeře
8. 5. 2014 – snídaně, oběd a večeře
9. 5. 2014 – snídaně, oběd,
vše uvedené je podáváno touto formou:
* kontinentální snídaně (typicky cereálie, ovocný džus, toast s
máslem, marmeláda, čaj či káva
* oběd formou balíčku (obsahuje 2 sedviče, ovoce, sladkost čokoládová tyčinka, oplatek či sušenka, balíček chipsů a jedna
malá láhev nealkoholického nápoje
* teplá večeře (např. pizza či maso nebo ryba s přílohou brambory, těstoviny, rýže + zelenina, teplý či studený dezert, čaj,
káva nebo studený nápoj)
Dále je možno si v autobuse za Kč zakoupit teplé či studené
nápoje, instantní polévky a večer 9. 5. 2014 místo večeře teplé
párky s pečivem.

Specifikace dopravy
Doprava bude zajištěna zahraničním autobusem s touto výbavou:
WC, DVD přehrávač, klimatizace, bufet včetně párkovače,
mikrofon.
Všechna sedadla jsou opatřena bezpečnostním pásem.
V ceně zájezdu je dále přeprava přes kanál LaManche (trajekt,
nebo Eurotunnel).
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Služby průvodce
Průvodce zajišťuje organizačně průběh celého zájezdu a
poskytuje výklad k jednotlivým navštíveným místům a k britským
reáliím. Přidává též různé zajímavosti z života královské rodiny
apod.
Průvodce zajišťuje též doprovodné aktivity, např. interaktivní
kvízy (viz výše) a další soutěže pro žáky.
Průvodce zajišťuje a zakupuje vstupné do památek dle programu.
Průvodce je dále non-stop k dispozici v případě, že je třeba řešit
jakoukoli nenadálou situaci (onemocnění účastníka apod.). Taktéž
dohlíží na to, aby všichni účastníci byli spokojeni s ubytováním a
stravou v hostitelských rodinách.

Specifikace pojištění
V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění proti úpadku CK u pojišťovny
Generali (viz část 2.3c). Všem účastníkům bude dále sjednáno
pojištění léčebných výloh u PVZP v rozsahu do 3 mil. Kč, úrazové
pojištění a pojištění zavazadel.
Podrobné podmínky pojištění jsou přílohou nabídky (viz část 3.2).
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Fotografie navštívených míst, hostitelské rodiny a autobusu (ilustrační foto)

HMS Victory

Portsmouth

Stonehenge
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HMS Alliance

Osborne House

Londýn
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Ubytování – dům hostitelské rodiny

Autobus

