ANGLIČTINA na Maltě
Vážení rodiče,
dovoluji si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu na Maltě.
Největším přínosem takových pobytů je bezpochyby překonání strachu mluvit s cizími lidmi a ještě
k tomu cizím jazykem. Při výletech a exkurzích mohou žáci poznat historii, geografii a kulturu Malty
a na vlastní oči vidět charakteristické památky. Studenti naleznou smysl výuky angličtiny a po návratu
mají chuť se v jazyce dále zdokonalovat.
Malta má rozhodně co nabídnout - okouzlující krajinu a neuvěřitelně bohatou historii, se kterou se
studenti budou setkávat na každém kroku. Malťané jsou velice přátelští, srdeční a hlavně
komunikativní. Jsou zvyklí na návštěvníky, kteří se přijeli v angličtině teprve zdokonalit, což domluvu
s nimi značně usnadňuje. Angličtina je jedním ze dvou úředních jazyků a běžně se s ní všude
domluvíte.
VÝUKA
Probíhá v jazykové škole European School of English pod vedením zkušených pedagogů.
European School of English je akreditovaná maltská škola na profesionální úrovni, která je členem
mezinárodních asocianí FIYTO a ALTO. Jde o jednu z nejlepších a největších škol na Maltě, která má
s pořádáním pobytů pro zahraniční studenty několikaleté zkušenosti. (Navštivte domovskou stránku
školy: www.esemalta.com)
Ve studijních skupinách jsou pouze studenti našeho zájezdu, neučí se společně se studenty jiných
národností. Během výuky jsou používány výhradně anglické materiály, psací potřeby i slovník má
každý vlastní. Veškerá výuka probíhá v angličtině. Procvičuje se zejména konverzace, aby se studenti
osmělili mluvit anglicky.
PROGRAM
Mimo výuky se studenti účastní celodenních či odpoledních výletů (doprava je zajištěna školním
autobusem). V ceně zájezdu je zahrnuta orientační procházka, uvítací party, celodenní výlet po
ostrově Malta, výlet do Mdiny a výlet do Valetty, hlavního města Malty.
V případě zájmu je možnost si připlatit další výlety, např:
 celodenní výlet na ostrov Gozo,
 výlet na písečnou pláž
 výlety lodí: Blue Grotto, noční plavby, plavba po přístavu
Přibližné ceny aktivit se pohybují se v rozmezí 10 – 20 EUR a je možno si připlatit na místě.
Nabídka volnočasových aktivit platí pro celé skupiny, ne pro jednotlivce.
PEDAGOGICKÝ DOZOR A PRŮVODCE
Pedagog spolupracuje s kanceláří STUDENT AGENCY a zodpovídá za předání všech informací
a materiálů firmy STUDENT AGENCY studentům a jejich rodičům. V místě konání pobytu pedagogové
úzce spolupracují s pracovníky školy. Pedagogové zodpovídají za zdraví a bezpečnost studentů
v době společného programu
DOPRAVA
Cena jazykových pobytů nezahrnuje letenku – cena letenky je cca 6 200 Kč, odlet z Prahy. Pevná
cena letenky bude stanovena až při rezervaci 14.12.2018. V ceně jazykového pobytu jsou zahrnuty
transfer z/na letiště na Maltě a doprava do hostitelských rodin.
Odlet na letiště je individuální nebo v případě zájmu zajistí škola.
KAPESNÉ, CESTOVNÍ DOKLADY, POJIŠTĚNÍ
Na úhradu aktivit, které nejsou v ceně zájezdu, STUDENT AGENCY doporučuje cca 20-30 EUR
(dle vybraných aktivit – nabídku a ceny jednotlivých aktivit rádi na požádání zašleme) + kapesné dle
vlastní potřeby (cca 30 – 50 EUR).
Každý účastník musí mít vlastní cestovní pas nebo občanský průkaz vydaný po roce 2000 (s
dlouhým číselným kódem). V případě účasti studenta, který nemá české/slovenské občanství a
nepochází ze států EU, doporučujeme kontaktovat příslušnou ambasádu, popř. cizineckou policii a

informovat se o dalším postupu. Na požádání rádi pro studenta vystavíme potvrzení o účasti na
školním zájezdu.
Pro každého účastníka pobytu je sjednáno Pojištění účastníků hromadného zájezdu
u pojišťovny Allianz. V tomto pojištění je zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové
pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, pojištění storna zájezdu a doplňkové a asistenční
služby. Sjednáním tohoto pojištění vzniká právní vztah přímo mezi účastníkem pobytu (resp.
jeho zákonným zástupcem) a pojišťovnou Allianz. Povinností každého účastníka a jeho
zákonného zástupce je seznámit se s pojistnými podmínkami pojišťovny Allianz. Přesnější
podmínky pojištění najdete na následujících stránkách a kompletní informace na
www.allianz.cz.
Stornopoplatky za leteckou dopravu se řídí podmínkami dané letecké společnosti.
Nabídka platí pro skupinu minimálně 15 studentů
V ceně zájezdu je zahrnuto pojištění na storno - pojišťovna poskytne pojištěnému plnění
ve výši 80% skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením účasti na zájezdu, které pojištěný
zaplatil naší agentuře, maximálně však 15 000 Kč. Storno lze přiznat z důvodů akutního
onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo nejbližších členů rodiny, z důvodu úmrtí člena Vaší
rodiny nebo z důvodů značné škody na majetku následkem trestného činu nebo živelné
události. Pojištění se nevztahuje na nemoci existující již při uzavření pojistné smlouvy
a na těhotenství. Pojištění stornovacích poplatků zaniká dnem odjezdu (případné potvrzení škodní
události musí mít datum nejpozději ze dne odjezdu). Při vzniku pojistné události je pojištěný
povinen zrušit cestu v cestovní kanceláři neprodleně, nejdéle však nejbližší pracovní den
po vzniku škody, která mu zabránila v nástupu na plánovanou cestu, za předpokladu, že toto by mělo
za následek zvýšení stornopoplatků. Přesné podmínky pojištění najdete na následujících stránkách.
UBYTOVÁNÍ V HOSTITELSKÝCH RODINÁCH
Ubytování v hostitelských rodinách poskytuje studentům možnost proniknout do každodenního
života Malťanů a poznat tak maltskou kulturu a zvyky tohoto národa. Konverzace v anglickém jazyce
tak může pokračovat i po hodinách výuky strávených ve škole. Na druhé straně se stáváte součástí
celé rodiny a bude nutné se přizpůsobit zvyklostem místních obyvatel (např. tomu, že vody je
nedostatek a mělo by se s ní šetřit). Studenti jsou ubytováni po dvojicích nebo po trojicích v jedné
hostitelské rodině. Není nutné si brát povlečení. Domácí obuv není vyžadována, doporučuje se však
pro vlastní pohodlí. Koupelna a toaleta bývají společné s ostatními členy rodiny a je potřeba vzít si
vlastní ručník. Hostitelské rodiny zajišťuje jazyková škola, ve které probíhá výuka.
Na Maltě je jiný systém zásuvek, používání českých fénů, holicích strojků apod. je možné pouze po
zakoupení koncovky (stejné jako pro Velké Británii). Některé rodiny tuto koncovku vlastní, jiné ne.
Od studentů se očekává dodržení následujících zásad: dohoda o případném použití telefonu
či o případné návštěvě, zdvořilost, slušné chování a šetrné zacházení s veškerým vybavením v domě
(v případě poškození vybavení hradí student škodu na místě v plné výši). Konzumace alkoholu v
rodině je přísně zakázána, může vést k okamžitému vystěhování a ubytování na zbytek pobytu na
náklady studenta/ky.
STRAVA
Ke snídani se většinou nabízí cereálie s mlékem, toasty s máslem a marmeládou, na pití čaj popř.
káva, džus nebo voda. Na oběd je většinou zabalený sendvič, ovoce a voda. Hlavním chodem dne je
večeře.
Vegetariánství, alergie na různé druhy potravin a veškeré zdravotní problémy je třeba
jasně vyznačit na přihlášce každého studenta, kterou podepisují jeho zákonní zástupci. V případě
zvláštních diet nebo specifických požadavků na stravu je možné, že Vám bude účtován příplatek dle
požadavků anglického partnera. V případě závažnějšího onemocnění rodiče také uvedou opatření, dle
kterých je v případě potřeby postupovat.

REKLAMACE
Reklamaci podává student prostřednictvím pedagoga zástupci maltské školy popř. průvodci
STUDENT AGENCY, pokud skupinu doprovází. Reklamaci služeb poskytovaných maltskými partnery
(výuka, ubytování, strava) je vzhledem k zajištění skutkové opodstatněnosti reklamace nutné podat
bezprostředně po zjištění nedostatečného plnění služby a to ještě před skončením poskytované služby.
Reklamace se podává přímo pracovníkovi školy zodpovědnému za komunikaci se skupinou , který
jedná s poskytovateli služby, aby mohla být sjednána náprava na místě. Reklamaci služeb
poskytovaných českou stranou (např. v případě českého průvodce) je možno podat kdykoliv do
návratu do ČR/SR.
O reklamaci a jejím řešení vyhotoví pedagog, případně průvodce STUDENT AGENCY zápis.
Nebude-li možné závadu fakticky odstranit či kompenzovat, stává se tento zápis podkladem
k případnému poskytnutí slevy z ceny. Tato sleva je poskytnuta spolu s dořešením reklamace
v zákonné lhůtě 30 dnů po skončení akce. Reklamace, které nebyly podány zástupci STUDENT
AGENCY do skončení poskytování příslušné služby a o nichž nebyl vyhotoven zápis nemohou být dále
řešeny.
Za pozornost děkuje
Tým školních zájezdů STUDENT AGENCY

V PŘÍPADĚ ZÁJMU PROSÍM ODEVZDEJTE VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU (dostupná na stránkách
školy nebo u paní učitelky Sovové, Havlíčkové, a nebo v sekretariátu školy).

ZÁLOHU VE VÝŠI 3000 Kč PROSÍM ZATÍM NEPOSÍLEJTE. K ZAPLACENÍ
ZÁLOHY BUDETE VYZVÁNI AŽ PO PŘIHLÁŠENÍ DOSTATEČNÉHO POČTU
ZÁJEMCŮ A TO 10.12.2018 – ZÁLOHU PAK BUDE NUTNÉ UHRADIT DO
14.12.2018
V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na sovova.zuzana@centrum.cz
nebo telefonicky 326 316 319 (sekretariát školy).

