Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

Pokyny pro školu v přírodě – bližší informace
Adresa: Hotel Kyčerka, Pluskovec 788, Velké Karlovice
Ekologický program zajišťuje společnost ALCEDO.
Termín: 1. 10. – 5. 10. 2018
Pedagogický dozor: Mgr. Jana Malchárková, Mgr. Lenka Zavodančíková
Termín: 15. 10. – 19. 10. 2018
Pedagogický dozor: Mgr. Irena Juchelková, Ing. Zuzana Rucká
V naléhavých případech můžete volat kontaktní osobě – ředitelce školy na tel. číslo
731 172 398. Paní učitelky na vás kontakt mají, kdyby vám něco děti potřebovaly nutně
sdělit, tak společně zavolají.
Během školy v přírodě platí školní řád.
Odjezd:
7:15 hodin
Sraz:
6:45 hodin
Předpokládaný příjezd:
15:30 – 16:00 hodin
V den příjezdu si rodiče nebo zákonní zástupci vyzvednou své děti u školy.

Do 27.9.2018 odevzdejte učitelce
•
•

Potvrzení od lékaře
Informovaný souhlas žáka a zákonného zástupce a informace o zdravotním stavu a
podávání léků

V den odjezdu odevzdejte učitelce:
•

Prohlášení zákonných zástupců (o bezinfekčnosti)
• Osobní léky v sáčku, podepsaném + popsané užívání - NUTNO odevzdat učiteli.
Nahlásíte učitelce, komu se dělá nevolno při jízdě autobusem (nezapomeňte dát dítěte půl
hodiny před odjezdem, s sebou na cestu zpět dát učitelce, opět podepsané v sáčku

Žádáme rodiče, aby:
-

nedávali s sebou dětem cenné věci – vyučující ani vedení hotelu za případné ztráty
nezodpovídají
nedávali dětem přemíru sladkostí! Děti pak nechtějí jíst obědy a večeře. Děti budou
mít pravidelný přístup k pití, stačí jim tedy menší láhev do batůžku na cestu, na
zpáteční cesty nebo výlety si je naplní na hotelu

Na škole v přírodě je zakázán mobil, tablet!
Poučte děti o bezpečnosti a chování (my učiníme totéž)
Kromě elektronických zařízení je zakázáno mít u sebe nebezpečné předměty jako zapalovače,
zápalky, kapesní nože aj.

Důvody pro předčasné ukončení pobytu:
• vážné porušení bezpečnosti
• opakované neuposlechnutí vedoucích a pedagogů
• nemoc, výskyt vší
V případě předčasného ukončení pobytu bude rodič neprodleně informován a je povinen si na
vlastní náklady pro dítě přijet.

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace

Doporučený seznam věcí na školu v přírodě
Při odjezdu od školy má dítě u sebe batůžek se svačinkou a pitím – stravování začíná
obědem! Dále má u sebe v batůžku v autobuse sáček pro případ nevolnosti a kapesníky.
Všechny věci řádně označte !!! Také kufr či cestovní tašku!
Oblečení, obuv – počet kusů upravte dle vlastního uvážení
5x spodní prádlo
5x ponožky, 2x punčocháče
pyžamo
trika s dlouhým rukávem
trička s krátkým rukávem
svetr, teplejší mikina
čepice
tepláky, legíny – na pobyt v hotelu
teplejší bunda
2x dlouhé sportovní kalhoty na ven (vhodné jedny pevnější nepromokavé nebo sofshellové )
krátké kalhoty na sport
pláštěnka (v tašce či sáčku)
přezůvky (bačkory) – uložit do batůžku (přezutí při vstupu do budovy)
1x pevná nepromokavá obuv (turistická obuv) na ven a 1x botasky nebo tenisky, (mohou být
navíc i sportovní sandály dle počasí)
gumáky
Hygienické potřeby – vše v podepsané toaletní taštičce
mýdlo, šampon, hřeben, kapesníky
zubní pasta, kartáček
2 ručníky
krém s UV filtrem, balzám na rty
Ostatní potřeby
repelent proti klíšťatům
sluneční brýle
láhev na pití (0,75 l) řádně podepsanou
příruční batůžek
hračka, menší společenské hry (karty, pexeso,…), knížka?
kapesné (peníze na útratu)
Taška na špinavé prádlo
Školní potřeby
penál s psacími potřebami (pero, tužky, malé lepidlo, pastelky, fixy, ořezávátko, guma), blok
formátu A4
Děti si neberou žádné učebnice ani pracovní sešity.
2. turnus: dopisní papíry, obálky s nadepsanými adresami, poštovní známky
Při balení věcí do kufru nechejte pomáhat své děti, aby věděly, co vlastně v kufru mají!

