Vážení rodiče,
žákům 5. – 9. ročníku nabízíme možnost zúčastnit se výměnného zájezdu do partnerské školy
v srbském Kragujevaci, který se uskuteční ve dnech 19. – 23. září 2022. Na velvyslanectví ČR
v Bělehradě jsme ověřili, že je v Srbsku klid a neplatí žádná omezení.
Program akce:
19. září
v ranních hodinách odjezd od školy, večer příjezd do Kragujevace
20. září
dopoledne program v partnerské škole (recepce, turnaje, workshopy)
odpoledne prohlídka města
21. září
dopoledne výlet
odpoledne program v hostitelských rodinách
22. září
celodenní výlet, večerní program
23. září
v ranních hodinách odjezd, večer příjezd ke škole.
Srbové mluví velmi dobře anglicky. Žáci se ubytují v rodinách, které jim zajistí snídaně a večeře. Na
obědy budou chodit do partnerské školy. Počítáme s tím, že začátkem září uspořádáme informační
besedu, na které se účastníci zájezdu dovědí bližší podrobnosti. Vzhledem k tomu, že jsme dostali
dotaci na autobus, je cena pouze 1000 Kč plus odhadem asi 10 EUR na vstupy do památek. Nutností
je platný cestovní pas. Protože jsme museli výjezd do Srbska již dvakrát odložit, je toto patrně
poslední příležitost, jak spolupráci udržet.
_______________Návratka-vyplňte a doručte do školy (Mgr. Sabina Králová)___________________
PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚRU ÚČASTNÍKŮ NA ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO SRBSKA
Jméno a příjmení žáka:
Třída:
_____________________________
podpis rodiče
________________________________________________________________________________
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