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Často kladené dotazy a odpovědi 

 

1. Jak bude probíhat nástup a odjezd? 

V den odjezdu si Pedagogové si zkontrolují prezenční listinu žáků a porovnají ji se seznamem pojištění. 
Pedagogové zajistí zasedací pořádek v autobusu do přidělených sektorů. Sektory obdrží od zástupce CK 
před odjezdem. Přesný čas odjezdu jsme schopni sdělit cca 5 dní před odjezdem. 

2. Jak bude probíhat cesta? 

Na cestě budou pravidelné přestávky na místech s možností nákupu občerstvení (benzínové stanice). 
Pedagogové mohou požádat řidiče nebo delegáta CK o výjimečné zastavení v případě potřeby některého 
ze žáků. Další zajištění běžné jako při každém školním výletě. Pedagogové zajišťují klid mezi žáky. 
Pedagogové jsou zodpovědní za nástupy a výstupy žáků v zastávkách na cestě. V autobuse budou 
k dispozici k prodeji teplé a studené nápoje. 

3. Jakým typem autobusu se cestuje? 

Autobusem vhodným pro dálkovou doprava (WC, DVD, klimatizace). Na cestě tam i zpět jedou 2 řidiči, 
kteří se střídají dle bezpečnostních přestávek. Zastávky jsou v rozmezí 3-4,5h na bezpečných místech 
k zastavení – čerpací stanice, dálniční motoresty.  

4. Ubytování. Jak bude smluvně zajištěna bezpečnost dětí po dobu jejich pobytu v rodině anebo zařízení 
hotelového typu, kdo za ně ponese v této době zodpovědnost? 

 
Ubytování je v rodinách po 2-4 osobách.  Jedná se o rodiny, které dlouhodobě spolupracují s jazykovou 
školou a prošly výběrem.  Zajištění odpovědnosti za žáky v době ubytování, v případě ubytování v 
rodinách, nese vždy ubytovatel, tedy rodina a to až do momentu předání žáka na místě domluveného 
srazu ( meeting point), ubytovatel je smluvně zavázán našemu poskytovateli služeb, tedy jazykové škole, 
která je naším smluvním partnerem. Do školy žáky dovedou kantoři, pokud se jedná o krátkou vzdálenost 
nebo se s kantory do školy dopraví busem. Ve škole nese odpovědnost jazyková škola, kantor může, ale 
nemusí být výuky účasten. V případě ubytování hotelového typu je skupina ubytována pohromadě a platí 
stejná pravidla jako pro všechny školní akce, podobně jako na lyžařském kurzu apod.  
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5. Stravování 

Zajištění stravy na cestě do cílové destinace musí být zajištěno svépomocí nebo s využitím možnosti 
nákupu občerstvení v místech zastavení autobusu.  První strava je zajištěna večeří v rodinách v době 
ubytování. Poslední strava končí obědovým balíčkem v den odjezdu. Je možné si dopředu objednat 
zajištění stravy na cestě tam i zpět. Toto bude zajištěno delegátem s možností zakoupení žáky hromadně 
anebo individuálně. Vše po dohodě s pedagogy. Stravu na cestě si účastníci hradí ze svého jako při 
běžném zájezdu. Plná strava je „pobytová“ tzn. v místě a po dobu pobytu. 

6. Jak vysoké kapesné doporučujete pro děti? 
 
Kapesné bych rozdělil na dvě části, vstupné cca 50 - 70 GBP, ostatní kapesné je na uvážení a možnostech 
rodičů kupříkladu láhev coly stojí 0,6GBP, Hamburger cca 2GBP atd… 
 

7. Kdo bude mít záložní hotovost pro nenadálé události, ošetření u lékaře,....  v případě, že částka bude 
nižší a nebude možné uplatnit pojištění? 
 
 Nenadále ošetření bude řešeno přímo pojišťovnou. Pro případ, že by bylo potřeba hradit předem je 
delegát vybaven kreditní kartou pro tyto účely. 
 

8. Jak bude organizována doprava do školy, zájezdy a poté doprava do rodin? 
 
Doprava na aktivity po celou dobu programu je realizována naším busem. Doprava do školy je popsána 
výše 
 

9. Máme málo pedagogů anglicky mluvících, takže pojedou i anglicky nemluvící, budou také ubytování v 
rodinách, jak se domluví? 
 
Pokud Vaši kantoři nemluví, anglicky mohou být ubytováni v rodině spolu s anglicky mluvícími pedagogy 
 

10. Může dostat pedagog, který jede jako doprovod certifikát nebo potvrzení o účasti na kurzu? 

Bohužel nedostane, kurzy jsou určeny pouze pro žáky, kantor může, ale nemusí být výuky účasten. 
 

11. Členění skupin v jazykové škole? 

Rozdělení do skupin po 15 žácích, dle jazykových dovedností. 
 

12. Jak velké zavazadlo může být do autobusu? 

Velikost zavazadla není nijak omezována, jen apelujeme na přiměřenou velikost délce pobytu 
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13. Může jet rodinný příslušník pedagoga? 

Tuto možnost je nutné individuálně konzultovat v cestovní kanceláři, zda je místo v autobuse, 
ubytování… 
 

14. Chceme na London Eye - placenou atrakci, ale víme, že vstupenky online jsou levnější, můžete to 

zařídit? 

Obecně ke všem atrakcím, existuje možnost online objednání. Určitě Vám rádi objednáme vstupenky 

předem, u některých je to vyžadováno. Platbu s Vámi dořeší na místě delegát. Konkrétní rozsah 

objednaného vstupného je nutné odsouhlasit písemně, před zahájením zájezdu 

15. Je nutné se na atrakce objednávat dopředu, když bude v Londýně tolik Čechů? 

Viz bod 12. 

16. Můžeme vzít vlastní skupinu - třídu na vlastní procházku? 

Ano, ale po předchozí domluvě a v případě nákladů nad rámec programu si náklady hradí žáci i kantoři 

sami, jedná se z pravidla zejména o městskou dopravu. 

17. Jaké jsou potřeba cestovní doklady? 

Každý z účastníků musí mít platný cestovní doklad. Jako platný cestovní doklad po EU je i občanský 

průkaz. Tzn. starší 15let si nemusí vystavovat Cestovní pasy. Ti žáci, kteří ještě nemohou mít Občanský 

průkaz, musí mít s sebou platný Cestovní pas. Více informací na stránkách MVČR 

http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-cestovani-po-eu-
schengenu.aspx?q=Y2hudW09NA%3D%3D  

 

Věříme, že výše uvedené odpovědi pomohou objasnit případné nejasnosti.  
 
 
Tým CK Hroch s.r.o.  
 

AdventureCompany.cz 

info@adventurecompany.cz    
+420474774017 
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