Vážení rodiče,
obracím se na vás s prosbou o ubytování žáků ze ZŠ v srbském Kragujevaci, které budeme hostit od 7.
do 11. května 2019. Plánujeme pro ně výlety, sportovní aktivity a společenská setkání. Protože
Srbové mluví výborně anglicky, budou mít žáci z hostitelských rodin možnost procvičit si cizí jazyk
a získat motivaci do dalšího studia. Ubytovatelé budou mít přednost při výjezdu do Srbska na jaře
2020. Konkrétně jde o: -ubytování hosta v rodině – poskytnutí snídaně a večeře, popřípadě balíčku na
cestu – zorganizovaní jednoho celodenního programu v hostitelské rodině (například výlet, vycházka
atd.).Před příjezdem Srbů sdělíme bližší informace. Děkuji. Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy.
________________________Prosím o vyplnění a odevzdání třídnímu učiteli____________________
Svým podpisem závazně potvrzuji, že v době od 7. do 11. května 2019 ubytuji srbského hosta.
Jméno a příjmení: _______________________________________
Telefon:

_______________________________________

___________________
podpis
__________________________________________________________________________________
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