
ZÁJEZD DO SRBSKA 15.-22. 9. 2019

Sraz 15. 9. 2019 v 15:30 u školy (odjezd autobusu v 16:00)
Stravování: 5x polopenzi (začíná 2. den programu večeří, končí 7. den programu snídaní)
Příjezd: 15. 9. 2019 ke škole pravděpodobně v odpoledních hodinách

Pedagogický dozor: RNDr. Martin Bojkovský, Mgr. David Burian a Mgr. Štěpán Groll 
Ubytování: 5x ubytování v v mládežnické ubytovně
Program: 1. 16:00 odjezd od školy (gymnázium Omská), noční tranzit přes Slovensko a Maďarsko

2. zastávka u kláštera v Ovčarsko-Kablarské soutěsce, dojezd na ubytování
3. filmové městečko Mećavnik zvané též Drvengrad (dřevěné město) známého režiséra Emira

Kusturici, jízda úzkokolejkou  Šarganská osmica ze stanice Mokra Gora na Šargan Virasi
a zpět,  vláček  překonává  400 m  výškového  rozdílu  pomocí  mnoha  tunelů  a svou  trasou
nakreslí dokonalou osmičku, túra v národním parku Tara

4. výlet do  kaňonu řeky Uvac s projížďkou na loďce po meandrech řeky – ledová jeskyně
a jedno z mála hnízdišť supa bělohlavého v Evropě, donedávna největší mešita v Evropě na
západ od Edirne a funkční vodní mlýnky v městě Sjenica

5. návštěva Republiky  Srbské  v Bosně  a  Hercegovině:  historické  město  Višegrad s mostem
Mimara  Sinana  a  Mehmeda  Sokoloviće  (památka  UNESCO),  moderní  centrum  města
Andrićgrad vystavěné slavným režiserém Emirem Nemanjou Kusturicou, který zde i trvale
žije, klášter Gostun

6. jeskyně  Stopića s útvarem  zvaným  „srbské  Pamukkale“,  nejznámější  srbský  skanzen
Sirogojno,  skalní  brána  Dobroselička  prerast ve  svazích  nejvyššího  vrchu  Zlatiboru
Torniku

7. hlavní město Srbska Bělehrad (9hodinová prohlídka) – pevnost Kalemagdan nad soutokem
Sávy  a  Dunaje,  chrám  sv. Sávy  –  největší  pravoslavná  katedrála  na  Balkáně,  Titovo
mauzoleum, Saborna crkva, stadion Partizanu), noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko

8. návrat do Prahy pravděpodobně v odpoledních hodinách

Co sebou: - pohodlné oblečení (včetně na převlečení)
- vhodnou vycházkovou obuv!
- plavky
- nepromokavou bundu
- náhradní boty
- přezůvky
- pokrývku hlavy
- malý batoh
- láhev na vodu

- hygienické potřeby
- opalovací krém
- léky, pokud nějaké užívá
- cestovní pas nebo občanský průkaz 

(platný minimálně do 22 12. 
2019)

- kartičku pojištěnce
- peníze na vstupy (bude se 

vybírat 40 euro)
- kapesné (dle vlastního uvážení, 

doporučujeme 50 euro)
Při odjezdu: - Odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti (http://www.omska.cz/ke-stazeni/formulare/) 

- Okopírovanou kartičku pojištěnce
- Podepsaný informační list o pravidlech chování na zájezdu.
- Souhlas s cestou do zahraničí od studentů, kterým v den odjezdu nebylo 18 let

Pro žáky platí na akci školní řád v plném rozsahu, doplněn o pravidla provozu ubytovacích
zařízení  a režimu  dne  na akci.  V případě  hrubého  porušení  tohoto  řádu  nebo  porušení
pravidel  bezpečnosti  a ochrany  zdraví  bude  studentovi  po  návratu  uděleno  adekvátní
kázeňské opatření.

Nad rámec těchto pravidel jsou studenti po dobu akce povinni řídit se instrukcemi dalších
osob, jež ji spoluorganizují, tj. zástupce cestovní kanceláře, řidiče.

Pedagogický dozor doporučuje nebrat s sebou cenné věci.

Je přísný zákaz s sebou přivézt a na akci požívat alkoholické nápoje, cigarety či jiné omamné
látky. Při porušení bude postupováno podle školního řádu.

Je  zakázáno  s  sebou  vézt  věci,  které  by  mohly  ohrozit  zdraví  své,  spolužáka/ků,
pedagogického dozoru či zaměstnanců cestovní kanceláře.


