
Přihláška a informace k výletu 
do Berlína – 29.4.-2.5.2019  

 
 

Vážení rodiče, 
 

naše škola připravuje ve dnech Po 29.4.- Čt 2.5.2019  4denní výlet do Berlína. Berlín je živá úžasná metropole, ve které lze nalézt 
moderní architekturu i starobylé památky, a určitě stojí za návštěvu. 
 

Předběžný program: 
1. DEN – Odjezd cca v 7 hod z Karlových Varů a Ostrova. Cestou exkurze v automobilce Porsche, krátká prohlídka centra Lipska. Dojezd 
do Berlína na ubytování. 
2. – 3. DEN – prohlídka Berlína v rozsahu cca - Potsdammer Platz (supermoderní část "nového Berlína“), Bundestag, Památník 
holocaustu, Braniborská brána, Unter den Linden, Alexanderplatz, Televizní věž, Checkpoint Charlie, Kurfürstendamm, 
Gedächtniskirche, East Side Gallery, Postupim. Navštívíme i české velvyslanectví. 
4. DEN – Po snídani odjezd k pobytu v Tropical Islands (cca 4hod). Odjezd zpět do ČR, předběžný návrat kolem 18:00 do Ostrova a 
Karlových Varů. 
 
Celkové náklady vychází cca 5.000 Kč na žáka. Škola na pobyt přispívá, rodiče doplácejí 2.500Kč. Žáci budou mít hrazenu dopravu, 
ubytování na hostelu s polopenzí, vstupy (do Porsche, na Fernsehturm  i do Tropical Islands), pojištění. Sami si pak hradí jen obědy + 
příp. další dobrovolné vstupy. 
 
Přihlášku prosím odevzdat v kabinetě 309 se zálohou min. 1000Kč. Celou částku je pak nutné doplatit nejpozději do 13.3.2019. 

  
V rámci programu bude žákům dáván i rozchod a budou se po Berlínu pohybovat i samostatně v určených skupinách.  
S žáky pojede pedagogický dozor, na který dostanete telefonický kontakt pro případ nouze. 
 
V případě příliš velkého zájmu o účast budou žáci vybírání dle kritérií v pořadí (1. jazyk NEJ, letošní přihláška na výměnný pobyt, 2.jazyk 
NEJ, prospěch a chování, veřejné losování). 

 
Nezapomenout zejména: 
Doklady – platný občanský průkaz nebo cestovní pas, Průkaz pojištěnce – zkontrolujte prosím platnost dokladů! 
Vhodné oblečení a obuv – po městě toho hodně nachodíme pěšky, oblečení přizpůsobit počasí. 
Psací potřeby (sešit, propiska) 
Menší kapesné –  ve výši cca 30-50 EUR. 
Doporučený mobil s aktivním roomingem 
V případě potřeby léky, slovníček 
 
Podrobné informace o programu s přesnými časy odjezdu/příjezdu žáci dostanou nejpozději týden před odjezdem. Případné dotazy 
směřujte prosím na email biskup@spsostrov.cz .  

 
Jedná se o akci školy, a proto se během ní na všechny účastníky výletu vztahuje školní řád. Žákům je tedy zakázáno zejména požívání 
alkoholu a jiných omamných látek. Žáci jsou povinni respektovat určená pravidla, chovat se zodpovědně a vždy být včas na místě 
stanovených srazů. Veškeré přestupky budou řešeny s vedením školy a to vyvodí patřičné důsledky. Bude-li kdokoliv zadržen na 
hranicích kvůli převozu nepovolených věcí, bude vyloučen z výletu, ponechán na hranicích a rodiče jsou povinni si ho tam vyzvednout. 

             
     Mgr. M. Biskup 

 

 

----------------------------------------------------------------- Zde odstřihnout a odevzdat  ----------------------------------------------------------------- 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ ŽÁKA/ŽÁKYNĚ : _______________________________________________   Třída:__________ 

Datum narození:         _____________________________ Rodné číslo:                __________________________________ 

Číslo OP(nebo pasu) : _____________________________ Zdravotní pojišťovna: ____________   

 
Číslo mob.telefonu studenta: __________________________     E-mail: __________________________________________ 
 
Kontakt na rodiče žáka/žákyně - mob.telefon/email): ______________________________/ ____________________________________ 
 
Syn/dcera má tyto zdravotní obtíže: _________________________________________________________________________________ 
 

 
Seznámil jsem se s předběžným programem, souhlasím s pravidly a podmínkami pro účast na této akci. 
Beru zároveň na vědomí, že část zájezdu stráví žáci samostatným rozchodem.          ____________________________________ 
                                    PODPIS RODIČŮ 
 
 
Byl jsem seznámen s pravidly chování a bezpečnosti na školní akci.  
                 ____________________________________
                                       PODPIS ŽÁKA 


