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Pokyny pre účastníkov študijného zájazdu do 
Veľkej Británie   
 
program: Edinburgh s výučbou - kurz AJ v Škótsku 
termín: 19. 10. – 27. 10. 2019 
číslo zájazdu: 1901140 
 

1. Zraz všetkých účastníkov zájazdu v Malackách pred budovou Spojenej školy 
sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1, dňa 19. 10. 2019 o 1:15 hod. 
Odchod o 1:45 hod. 

 
Príchod dňa 27. 10. 2019 v poobedňajších, prípadne večerných hodinách opäť na miesto odchodu. Vzhľadom 
na to, že presnú hodinu návratu nie je možné presne stanoviť (bude záležať na momentálnej situácii na 
cestách), účastníci budú mať možnosť informovať svojich príbuzných telefonicky. 
 

2. Odporúča sa, aby si účastníci vzali so sebou: 
• adaptér na 240 V do zásuvky (vo VB majú odlišnú koncovku), prípadne prenosnú cestovnú nabíjačku do autobusu 
• dostatok jedla a pitia (v cene zájazdu je zahrnuté:  dňa 20. 10. raňajky v hoteli F1 (môže byť aj formou balíčka),  dňa 

21. 10. večera v hostiteľských rodinách, dňa 22. 10. raňajky a večera v hostiteľských rodinách + obedový balíček, dňa 
23. 10. raňajky a večera v hostiteľských rodinách + obedový balíček, dňa 24. 10. raňajky v hostiteľských rodinách + 
obed a večera formou balíčka, dňa 25. 10. raňajky v rodinách + obedový balíček, dňa 26. 10. raňajky v hoteli).  

• teplé oblečenie na cestu, vankúš + deku do autobusu 
• 2 páry pevných topánok, oblečenie podľa počasia a uváženia, dáždnik alebo pršiplášť 
• platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz (podľa pokynov Ministerstva zahraničných vecí), účastníci inej 

štátnej príslušnosti ako SR sú povinní vybaviť si všetky ďalšie formality nutné k vycestovaniu (aktuálne informácie 
podá ambasáda, prípadne CK) 

• ľahký batoh na jedlo, mladšie deti podľa uváženia ľadvinku alebo taštičku na krk na peniaze a adresu anglické rodiny, 
slovník, písacie potreby, obľúbené DVD. 

• domáce teplejšie oblečenie, toaletné potreby + vlastný uterák (posteľné povlečenie nie), základné toaletné potreby 
do autobusu (počas cesty nebude možné brať si oblečenie z batožiny uloženej v batožinovom priestore), základné 
lieky pre prípad nachladnutia apod. 

• drobný darček pre rodinu – napr. čokoláda,  suveníry zo SR (neodporúčame alkohol) 
• orientačné vreckové: výška vreckového je úplne v kompetencií rodičov. Odporúčame ₤5/deň + čiastka na vstupy + 

£10 rezerva podľa orientačnej tabuľky vstupov dodanej spoločne s pokynmi (v prípade záujmu o alternatívne vstupy 
je nutné pripočítať i cenu týchto vstupeniek). 

• Dôležité UPOZORNENIE – v roku 2017 bola ukončená platnosť papierových bankoviek v hodnote 5 GBP, v obehu 
zostávajú iba plastové bankovky. Od marca 2018 skončila taktiež platnosť papierových 10 GBP bankoviek, ktoré 
taktiež nahradila plastová bankovka. Tiež boli zrušené staré mince v hodnote 1 GBP, nahradené sú novou mincou 
v rovnakej hodnote. 

• drobné mince na cestu:  WC – 0,70€/1 vstup -> cca 6€, behom cesty tam i späť sa vykonávajú pravidelné zastávky na 
benzínových pumpách s  možnosťou zakúpenia si občerstvenia v eurách 

• ostatné peniaze: cca 10 EUR na zakúpenie si občerstvenia v autobuse (káva, čaj, nealko nápoje – cca 0,80,- EUR,  
párky 1,50,- EUR, instantná polievka 1,- EUR) 

• batožina: odporúčame 2 kufre/tašky - menšia príručná batožina s jedlom, základnými hygienickými potrebami, 
doklady, peniazmi a písacími potrebami si študent vezme so sebou do autobusu, druhú batožinu – kufor nebo taška 
(musí byť označená menovkou vlastníka) – bude uložená v batožinovom priestore pri nástupe. Žiadame účastníkov, 
aby z kapacitných dôvodov dodržovali rozmer hlavnej batožiny do veľkosti 70x45x30 cm.  

• kartičku zdravotnej poisťovne pre prípad poistnej udalosti na území SR (stačí kópia) 
• na zájazdu platí prísny zákaz nosenia vreckových nožov (nože s poistkou – ilegálne), slzného plynu a ďalších zbraní 

 
3. V cene zájazdu je zahrnuté komplexné poistenie ČSOB: liečebné náklady do výšky 3 mil. Kč, poistenie zodpovednosti za 

škodu, úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie storna zájazdu zo zdravotných dôvodov. Kartičku poistenia získa 
každý účastník od sprievodcu po nástupe v autobuse. 
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4. Ako telefonovať: na kontaktovanie anglických rodín je nutné použiť predvoľbu +44 (často dosadzujeme za nulu na 

začiatku tel. čísla) a až potom vytočiť číslo rodiny, pri kontaktu študenta do VB použite slovenskú predvoľbu, teda +421 
 
 

5. Orientačné ceny vo Veľkej Británii:   
• fast food (KFC, McDonald's, Burger King) – menu  ₤5.50 - ₤8, Hamburger ₤4 - ₤5, Fish and chips  ₤6.5 - ₤8, Hot Dog  

₤2.5 - ₤3.5, sandwich/toast ₤3 - ₤4, Cola/Pepsi/Fanta apod. ₤2, voda (0,5 l) ₤1, muffiny ₤2, káva ₤2 - ₤4 
• Suveníry - miniatúra londýnskej tel. búdky, doubledecker apod. (10 -15 cm)  ₤4 - ₤5, magnetky VB ₤2 - ₤4, vlajka VB 

₤1 - ₤2, plastový náramok VB ₤1, hrnček  VB ₤5 - ₤8, dáždnik VB ₤7 - ₤10, pohľadnice ₤1  

BEZPEČNOSŤ ŠTUDENTOV V ČASE POBYTU VO VEĽKEJ BRITÁNII 
• Hostiteľské rodiny prechádzajú prísnym výberovým konaním v súlade s britskými zákonmi. Rodiny nesú plnú 

zodpovednosť za bezpečnosť študentov po celú dobu pobytu v rodinách - denne vyzdvihujú študentov na meeting 
pointe po návrate z výletu a ráno ich opäť dopravujú na miesto zrazu. Po návrate do rodiny sa už študenti nemôžu sami 
vzďaľovať z miesta pobytu (platí tiež aj u plnoletých študentov). 

• Sprievodca CK zaisťuje organizačné a sprievodcovské služby počas celého pobytu a zároveň figuruje ako prostredník 
medzi britským ubytovateľom a účastníkmi zájazdu, hlavne v prípadoch riešenia problémov v rodinách. Sprievodca 
nezodpovedá za študentov, zodpovednosť za študentov a za ich bezpečnosť v čase výletov nesie pedagogický dozor. 

• V záujmu bezpečnosti musia všetci študenti po príchode na meeting point zotrvať v blízkosti autobusu až do príchodu 
hostiteľských rodín. Hostiteľské rodiny študentov dopravujú osobnými autami/taxíkmi; v prípade, že sa dom 
hostiteľskej rodiny nachádza 5 - 10 min. chôdze od meeting pointu môžu byť hostiteľskou rodinou sprevádzaní peši. 

 
ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE POBYT V HOSTITEĽSKÝCH RODINÁCH 
• v hostiteľských rodinách je prísne zakázané fajčiť a piť alkohol 
• na izbách je nutné udržovať poriadok a čistotu – odpadky hádzať do koša, nekonzumovať jedlo (s výnimkou vody) 
• sprchu/vaňu je možné používať až po večeri, príp. na základe dohody s hostiteľskou rodinou – v kúpeľni je nutné 

udržovať čistotu, nefarbiť si vlasy, používať iba vlastné uteráky, hrebeň, mydlo a šampón 
• nie je povolené samostatne využívať elektrické spotrebiče a ukladať mokré oblečenie na radiátory 
• telefonické hovory z pevnej linky hostiteľskej rodiny nie sú povolené – v prípade potreby je možné po dohode s rodinou 

prostredníctvom sprievodcu previesť hovor s rodičmi študenta na účet volaného 

STRAVA V HOSTITEĽSKÝCH RODINÁCH 
• raňajky sa väčšinou skladajú z cereálií (cornflakes aj.), mlieka, džúsu, toastov s maslom a džemom a kávy/čaju 
• obedový balíček na cestu obsahuje sendvič, 1 ks ovocia, drobnú sladkosť (čokoládová tyčinka, oplátka/sušienka), balíček 

čipsov a 0.5 l vody 
• večera sa obyčajne skladá z mäsa či ryby s prílohou a zeleniny, prípadne je servírovaná pizza nebo quiche (slaný koláč) + 

nápoj 
• potravinové alergie či špeciálne diéty by mali byť nahlásené CK s dostatočnou časovou rezervou (t.j. pedagógom v dobe 

organizácie zájazdu). V prípade neskoršieho nahlásenia nemôže CK garantovať splnenie všetkých požiadaviek. V prípade 
bezlepkovej stravy je nutné aby si študenti priniesli niektoré potraviny z ČR (zoznam k dostaniu v CK). 

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ VO VEĽKEJ BRITÁNII 
• lekárske ošetrenie je po predložení kartičky poistenca poskytnuté zdarma u takého lekára, ktorý má zmluvu s NHS 

(National Health Service). Je treba počítať s tým, že lieky, stomatologickú starostlivosť a optické vyšetrenie si pacienti vo 
Veľkej Británii musí uhradiť. V prípade poskytnutia tejto zdravotnej starostlivosti je nutné uschovať originály potvrdení o 
úhrade. Po návrate do SR budú tieto náklady uplatňované na poisťovni. Bez dokladov o úhrade má poisťovňa nárok na 
nepreplatenie. 

• pravidelné užívanie liekov sú rodičia povinní nahlásiť dopredu CK, ktorá tieto informácie predá hostiteľským rodinám. 
Prosíme rodičov, aby sa uistili, že má študent týchto liekov nabalené dostatočné množstvo na celý pobyt. 

• Sprievodca je pripravený pomôcť pri riešení všetkých zdravotných komplikácií 
 



Stránka 3 z 3 
 

 
Školní zájezdy, s.r.o., cestovní kancelář, Srbská 53a, 612 00 Brno, www.skolnizajezdy.cz 

e-mail: info@skolnizajezdy.cz, Velká Británie - mobil: 602 766 845, tel./fax: 541 589 227, 541 589 234 
státy EU a USA - mobil: 721 216 239, tel.: 541 589 231 

 

 
 
 

ŠKODY V HOSTITEĽSKEJ RODINE 
• akákoľvek škoda spôsobená študentmi v hostiteľskej rodine musí byť čo najskôr nahlásená sprievodcovi a 

pedagogickému dozoru a uhradená do odjazdu skupiny 
• rovnako je nutné spísať protokol o škode - formulár poskytne sprievodca. Od rodiny je treba získať doklad o úhrade 

škody, príp. oprave poškodenej veci z dôvodu uplatnenia na poisťovne a uznaní nároku. Bez dokladu poisťovňa nemusí 
danú čiastku uhradiť. 

• v prípade škody na majetku dôrazne odporúčame zaobstarať fotodokumentáciu a tú následne priložiť k formuláru pre 
poisťovňu 

• formulár musí po spísaní podpísať: študent, zástupca hostiteľskej rodiny, sprievodca, príp. pedagogický dozor. Svojím 
podpisom vyššie uvedení súhlasia s  obsahom dokumentu. 

 
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE 
• vo Veľkej Británii jazdia automobily vľavo - pri prechádzaní cez cestu je teda treba sa pozrieť najprv doprava 
• vo Veľkej Británii je časový posun -1 hod. V priebehu pobytu na území VB sú všetky časy zrazov uvádzané v miestnom 

čase! 
• zdôrazňujeme, že pri prechádzkach po meste je nutné dávať si pozor na peňaženky, batohy, kabelky, peniaze, 

fotoaparáty, mobily apod. Rovnako odporúčame, aby u seba študenti nemali väčšie množstvo peňazí a kreditné karty. 
• odporúčame, aby u seba študenti vždy mali telefónny kontakt na sprievodcu a pedagóga, príp. adresu hostiteľskej 

rodiny. V prípade, že sa na zájazde študenti stratia, je nutné, aby sa bezodkladne spojili so sprievodcom, prípadne na 
ulici vyhľadali policajta v uniforme, ktorý im pomôže. 

 
PROSÍME VŠETKÝCH RODIČOV A PEDAGÓGOV O ZDÔRAZNENIE ŠTUDENTOM, ABY SI V RODINÁCH, VO VÝUKOVÝCH 
CENTRÁCH A V AUTOBUSE NIČ NEZABÚDALI (JEDNÁ SA PREDOVŠETKÝM O MOBILY, FOTOAPARÁTY, OBLEČENIE, TOPÁNKY, 
APOD.). V PRÍPADE STRATY ČI ODCUDZENIA TÝCHTO PREDMETOV CK NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH VRÁTENIE ČI 
ÚHRADU POŠTOVNÉHO DO SR. NAŠA CK UROBÍ VŠETKO PRE TO, ABY SA VÁM ZTRATENÁ ČI ZABUDNUTÁ VEC VRÁTILA, 
AVŠAK NIE VŽDY SA TO MÔŽE PODARIŤ. ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE. 
 
DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE KONTAKTY 
• Veľvyslanectvo SR vo Veľkej Británii (Embassy of the Slovak Republic – Kensington Place Gardens, London):  

tel. +44 207 313 6470, e-mail: emb.london@mzv.sk 
• ambulancie/hasiči/polícia: +44 999, príp. +44 112 
• NHS Direct (non-stop zdravotná služba): +44 111 

 

 

 
Všetkým účastníkom prajeme príjemný pobyt a krásne počasie a pevne veríme, že zájazd prispeje 

k rozšíreniu a obohateniu ich už získaných znalostí a jazykových zručností. 
 

CK Školní zájezdy, s. r. o. 

mailto:emb.london@mzv.sk

