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Milý účastník zájazdu, milí rodičia! 
 
 Blíži sa termín vycestovania, poskytujeme vám potrebné informácie, spojené s pobytom. Súčasne platia 
pokyny pre účastníkov študijného zájazdu odovzdané minulý týždeň a aktualizované pokyny pre účastníkov študijného 
zájazdu do Veľkej Británie a Škótska, ktoré vám predkladáme teraz v papierovej forme, zároveň budú dostupné na našej 
školskej stránke. 
 
Zraz všetkých účastníkov zájazdu v Malackách pred budovou Spojenej školy sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 
1, pri Slovenskej Sporiteľni, dňa 19. 10. 2019 (v sobotu):  

Zraz o 1:15 hod.  

Odchod o 1:45 hod.  

Príchod dňa 27. 10. 2019 (v nedeľu) 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. 
 
Prosíme podrobne preštudovať predchádzajúce aj súčasné pokyny, podpísať priložený informovaný súhlas. V cene 
(529,- Eur), ktorá je uhradená, nie sú zahrnuté vstupy do navštívených objektov a miestna doprava. Preto prosíme 
stanovenú sumu (66,30 LIBIER pre žiakov do 16 rokov a 117,90 LIBIER pre študentov nad 16 rokov) v hotovosti 
priniesť do 14. 10. p. Mgr. Slezákovej. Vstupy do objektov sa budú pri návštevách priebežne uhrádzať a libry, ktoré 
zvýšia, sa študentom/žiakom vrátia v posledný deň. 
 
Pripomíname dôležité informácie:  
CK nám oznámila presný čas odchodu. Prosíme o dochvíľnosť! 
Drobné výdaje - vreckové na pohľadnice, známky, drobné darčeky, nutné občerstvenie a pod. si spravuje a manažuje každý 
študent/žiak sám, preto výška vreckového je úplne v kompetencii rodičov, ktorí poznajú náročnosť a potreby svojho dieťaťa 
(napísané v pokynoch pre účastníkov). 
Veľký kufor uzatvorený a uzamknutý v batožinovom priestore autobusu (označený menovkou vlastníka) sa odovzdáva 
až v Škótsku, preto, pripomíname, že pre prenocovanie vo Francúzsku treba mať pri sebe základné hygienické potreby, 
pyžamo a uterák. 
 
V autobuse sa po celú dobu pobytu a dopravy dajú zakúpiť nealkoholické nápoje, čaj, káva, čokoláda, instantná  polievka, 
tiež v prípade hladu teplé párky, chlieb a horčicu. Na toto občerstvenie odporúčame cca 300 K Českých, resp. 10 € pre 
účastníkov SK, podľa potreby jednotlivcov (bližšie v pokynoch). 
 
Neodporúčame brať drahé technické zariadenia, nakoľko máme skúsenosť, že ich žiaci/študenti zabúdajú (na lodi, v nákup. 
centrách, múzeách, dopravných prostriedkoch...).  
Mobily, smartfóny si žiaci/študenti môžu zobrať zo sebou, odporúčame strednú triedu, nie tie najdrahšie.  ALE! Všetko, čo  si 
žiak/ študent zoberie so sebou, si berie na vlastnú zodpovednosť. Učiteľky dávajú pozor, dohliadajú na žiakov a študentov, 
nemôžu strážiť technické vymoženosti a drahé zariadenia. 
BALENIE – podľa pokynov, nezabudnúť, že vo GB často prší, treba mať zo sebou 2 bundy (do dažďa, najlepšie 
nepremokavé), prípadne aj pršiplášť, dáždnik a 2 páry topánok (podľa možnosti impregnovaných a nepremokavých) 
 
Bezpodmienečne potrebné doklady: platný cestovný pas alebo platný občiansky preukaz so strojovo čitateľným kódom 
(podľa pokynov Ministerstva zahraničných vecí), treba dopredu skontrolovať a priniesť k autobusu, odporúčame ich odfotiť 
a mať kópiu, spolu s prefotenou kartičkou poistenca (originál kartičky poistenca nemusia mať účastníci so sebou, dostanú kartu 
poistenca na zahraničnú cestu). Kópie /originály odovzdajú vedúcej zájazdu. 
 
Prosíme, poučte svoje deti, aby počúvali a poslúchali učiteľky a sprievodkyňu CK, dbali na bezpečnosť, poriadok v autobuse, v  
rodinách a dochvíľnosť, aby neohrozovali svojou nerozvážnosťou seba aj ostatných účastníkov zájazdu. Veríme, že všetko 
dopadne výborne a že deti budú mať pekné skúsenosti a zážitky! 
 
Sprevádzajúce učiteľky: Mgr Veronika Šišanová, Mgr. Viera Slezáková 
 
Všetky tieto informácie nájdete na webovej stránke školy. Ak máte ďalšie otázky, môžete ma kontaktovať: 
slezakova.viera@csmalacky.sk,   vierka.slezak@gmail.com                       S pozdravom:  Mgr. Viera Slezáková   
sisanova.veronika@csmalacky.sk                                                                                           +421903328 544                                                  
                                                                                                                                             
................................................................................................................................................................................. 
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V zmysle § 30 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a podľa       § 7 
ods. 1 Vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní školskej akcie žiakov/ 
študentov Spojenej školy sv. Františka Assiského v Malackách 

 
 
Názov školskej akcie:         Študijno-poznávací zájazd do Veľkej Británie a Škótska 
Termín:      19. 10. 2019 – 27. 10. 2019 
Ďalšie informácie o akcii:  viď priložené informácie v rozsahu 4 strán, dostupné aj na internetovej stránke školy 
           
Vedúci akcie:                        Mgr. Viera Slezáková                                                 (podpis)  ..............................  

 
 

VYJADRENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU 
 
 Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o organizovaní hore uvedenej školskej akcie. 
V súlade s § 2 písm. y) Zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) potvrdzujem, že som riadne poučený 
o dôsledkoch môjho súhlasu.  

Podrobne som si preštudoval/a pokyny pre účastníkov študijného zájazdu, súhlasím so všetkými 
podmienkami. Beriem na vedomie, že môj syn/dcéra musí všetky tieto pokyny rešpektovať, kvôli bezpečnosti 
dodržiavať stanovené limity a hranice, pri rozchode a príchode dodržiavať čas, nebude zdržiavať zbytočne celú 
skupinu kvôli nákupom alebo iným zbytočnostiam. Bude taktiež počúvať a rešpektovať svoje učiteľky, prípadne 
sprievodkyňu, ich nariadenia a pokyny. 

 
Na všetky cennosti, ktoré si berie môj syn/dcéra zo sebou, taktiež všetky technické zariadenia MP3, 

MP4, Smart Phone, i-Phony, i-Pady, tablety, fotografické, digitálne zariadenia, peniaze a iné, si bude dohliadať 
sám/a, v prípade straty, škola / CK a učiteľky nenesú zodpovednosť. 

Taktiež som ho poučil/a, že bude rešpektovať prísny zákaz, týkajúci sa omamných látok, alkoholu, 
cigariet a iných zdraviu ohrozujúcich a škodlivých látok, nebude mať so sebou nože, slzný plyn, ostré predmety, 
bude chrániť majetok CK, autobusu a rodín, v ktorých bude ubytovaný, nebude ho ničiť. V prípade úmyselného 
poškodenia majetku, (v autobuse alebo hostiteľskej rodine) bude musieť škodu nahradiť. 

 
Prehlasujem, že je moje dieťa zdravé, že nie je v rodine ani blízkom okolí nariadená karanténa. 

 
S tým, aby sa tejto akcie zúčastnil môj syn / dcéra ....................................................., žiak ........ triedy  
s ú h l a s í m / n e sú h l a s í m (nehodiace sa prečiarknite). 
 

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas s poskytnutím 
osobných údajov môjho dieťaťa pre túto školskú akciu 
v rozsahu:                            meno, priezvisko, vek, telef. číslo rodiča, rodné číslo  
pre subjekt alebo osobu:   CK, poisťovňu,  rodinu, v ktorej bude ubytovaný/a 
   (pre navštívené objekty iba meno, priezvisko a vek, platí pečiatka školy) 
za účelom:                          kompletného zoznamu pre CK, vybavenia poistného, ubytovania 
Tento súhlas platí po dobu trvania danej školskej akcie. 
 
Aktualizovaný telef. kontakt na rodiča /zákonného zástupcu: ..................................................................................................... 
Lieky, ktoré žiak/študent užíva, o ktorých by mala učiteľka vedieť ........................................ treba asistenciu učiteľky ANO/ 
NIE 
Iné (údaje, ktoré považuje rodič za dôležité, aby učiteľka vedela): ............................................................................................. 

                                                                                                                              
................................................................                                                         ..................................................... 
 meno a priezvisko zákonného zástupcu                                                              podpis zákonného zástupcu 

OSOBITNÝ INFORMOVANÝ SÚHLAS 


