
Pokyny pre účastníkov vzdelávacieho zájazdu do Londýna 

v termíne od 4.6.2017 do 10./11.6.2017 
 

Odchod autobusu: -    čas:  4. júna 2017 o 2:00 (v noci zo soboty na nedeľu) 

- miesto: parkovisko pred OD Kaufland  

- zraz účastníkov je o 01:30 

- predpokladaný návrat: 10./11. júna 2017 cca o 00:30 ( zo soboty na 

nedeľu  – môže sa zmeniť podľa okolností) 

 

Každý účastník je povinný mať so sebou: 

- pas alebo občiansky preukaz 

- všetky lieky, ktoré pravidelne užíva, do autobusu vrecúško pre prípad 

nevoľnosti (prípadne užiť tabletky pred cestou) 

- 60 libier (už vymenených) na vstupy – vyberieme ich cestou do 

Londýna 

- príručnú batožinu, v ktorej je treba počítať so stravou na cestu aj na 

prvý deň pobytu (pondelok), pretože stravovanie začína večerou 

v rodine v pondelok 

- podľa možnosti malý vankúšik a deku do autobusu, niečo pohodlné na 

seba (tepláky a pod.) 

- dáždnik alebo pršiplášť (nosiť každý deň so sebou) 

- hygienické potreby si pribaliť do príručnej tašky do autobusu 

 

Je vhodné, aby si účastníci zobrali malú taštičku (najlepšie termotaštičku na plece) na 

obedové balíčky, ktoré budú dostávať od hostiteľských rodín.  

 

Podľa možností je potrebné zaobstarať si adaptér do britskej elektrickej siete (väčšina 

hostiteľských rodín ho študentom poskytne, no nie je to pravidlo). Je možné ho zakúpiť  

cestou do Londýna na trajekte. 

 

Vreckové podľa uváženia rodičov (strava je zabezpečená plnou penziou). Za všetky peniaze 

(prevyšujúce 60 libier, ktoré sa vyberajú v autobuse na vstupy) sú plne zodpovední jednotliví 

žiaci. 

 

Je potrebné pripraviť si malé sumy (v minciach 50 a 20 centové) – eurá a české koruny – pri 

prechode európskymi krajinami budeme stáť na benzínových pumpách ( na niektorých sú 

toalety spoplatnené). 

 

Čo si zbaliť do Londýna? Keďže počasie v Londýne je nevyspytateľné a premenlivé,  

odporúčame pripraviť sa na dážď a chlad ale aj na horúčavy. Vo vašej batožine by mala byť:  

- obuv vhodná do dažďa aj sandále na nízkom podpätku (určite nie vysoké podpätky) 

- 2 dlhé nohavice a 2 kratšie (pod kolená) a tepláky do autobusu 

- teplá bunda (je dobré, ak je nepremokavá) 

- dostatočné množstvo spodnej bielizne (myslite na to, že zo Slovenska odídeme  v noci a ku 

svojej batožine sa dostanete až v pondelok večer – je preto vhodné zobrať si aspoň jeden kus 

spodnej bielizne do príručnej batožiny) 

 

 

 



Poučenie študentov o bezpečnosti a správaní sa počas zájazdu 
                                                   

Každý účastník akcie je povinný:  

-dodržiavať školský poriadok a dohodnutý denný režim 

-počas prehliadok a spoločného programu neopúšťať svojvoľne skupinu 

-rešpektovať zákony a pravidlá cestnej premávky krajiny, v ktorej sa nachádza 

-dodržiavať zákaz svojvoľného  opustenia hostiteľskej rodiny 

-rešpektovať pravidlá spoločenského správania sa a zvykov hostiteľskej rodiny a krajiny 

-prebrať  zodpovednosť za spôsobené škody 
-v autobuse sa správať podľa pokynov pedagogického dozoru a sprievodcu – počas zastávok sa 

pohybovať  iba v dohodnutých priestoroch 

-dodržiavať určené časy nástupov a odchodov 

-počas celej akcie dodržať prísny zákaz fajčenia, konzumácie alkoholických nápojov a iných 

omamných látok 

 

 
PROGRAM   
Nedele 4.6. 2017 
V 2,00 pristavení autobusu v Trebišove. V 10,30 vyzvednutí pruvodkyne v Brne. Dále cesta pres 
Nemecko Belgii a Francii. 
 
Pondelí 5.6. 2017 
Ráno prejezd do Velké Británie, návšteva Greenwiche - procházka parkem ke Královské observatori 
a Nultému poledníku, odjezd lodí (4,40 a 8,70 GBP) do londýnského City - prohlídka St Paul's 
Cathedral (7 a 14 GBP), procházka pres Millenium Bridge, k Tate Modern, okolo Shakespeares 
Globe, Golden Hind, HMS Belfast, City Hall pres Tower Bridge, návšteva Tower of London (10,70 a 
17,80 GBP). Vecer príjezd na místo setkání s hostitelskými rodinami, vecere v rodinách. 

 
Úterý 6.6. 2017 
Snídane v rodine, ráno sraz na meeting pointu, celodenní výlet do mesta Brightonu - prímorských 
královských lázní, spojený s návštevou Sea Life Centra (7 GBP) a prohlídkou Royal Pavilionu 
(8,30 a 12,40 GBP), obchodní centrum mesta, stará cást The Lanes, zábavné molo, návrat na 
meeting point, vecere v rodine. 
 
Streda 7.6. 2017 
Snídane v rodine, výlet do Oxfordu - prohlídka univerzitního mesta, univerzitních kolejí a zahrad, 
návšteva Christ Church College (6,60 GBP), návrat do Londýna, osobní volno na Oxford Street, 

návrat na meeting point, vecere v rodine. 
 
Ctvrtek 8.6. 2017 
Snídane v rodine, ráno sraz na meeting pointu, dopoledne návšteva královského sídla Hampton 
Court (9,10 a 15,80 GBP), odpoledne návšteva Prírodopisného muzea (zdarma, návrat na meeting 
point, vecere v rodine. 
 
Pátek 9.6. 2017 
Snídane v rodine, brzo ráno odjezd do Londýna, celodenní peší prohlídka Londýna - London Eye 
(19,95 a 24,95 GBP), Houses of Parlaiment, Westminster Abbey, Whitehall, Horse Guards, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square s možností návštevy National Gallery (zdarma), Leicester 
Square, Picadilly Circus, Cínská ctvrt, Soho, Britské muzeum (zdarma), Covent Garden, lodí 

nebo metrem (4,40 a 8,70 GBP) k O2 arene, pri plavbe výhledy na St. Paul´s Cathedral, Millenium 
Bridge, The Globe, London Bridge, HMS Belfast, Tower of London, City Hall, Tower Bridge, Canary 
Wharf. Vecer odjezd do Ceské republiky. 
Sobota 10.6. 2017/Nedele 11.6. 2017 

Okolo 0,30 príjezd do Trebišova na stejné místo jako pri odjezdu. 
 
Berte, prosím, tyto casy jako orientacní, vždy záleží na aktuální dopravní situaci. Pruvodce ve 
spolupráci s ridici casy príjezdu upresní behem zpátecní cesty v dostatecném predstihu, aby 
deti mohly informovat rodice. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


