
Odjezd (pondělí 24.6.2019) 

➢ Příchod žáků od 6:30 do 7:30.  

■ Kufry a batohy přehledně označené jménem dítěte zanechte v tělocvičně. 

● Vzhledem k cestě autobusem zvolte prosím střídmou a lehkou svačinu. 

● V případě očekávané nevolnosti v autobuse přibalte do batohu pytlík, 

kinedryl a předejte tuto informaci zdravotníkovi. 

■ Zdravotníkovi “švp” (Daniel Zmátlo) dále předejte: 

● vyplněné a podepsané prohlášení o bezinfekčnosti  

● kopii kartičky zdravotní pojišťovny, 

● případné kapesné (doporučeno max 200,-) v zalepené obálce se 

jménem dítěte, 

● případné léky, které dítě pravidelně bere (pouze odměřené množství na 

trvání školy v přírodě, jasně označené jménem dítěte a doplněné informací 

o dávkování) 

➢ V době od 6:30 do 9:00 bude zajištěn dozor. Odjíždíme v 9:00 od budovy školy.  

Příjezd (pátek 28.6.2019.) 

➢ Příjezd cca mezi 12:00 a 13:00. V případě změny času budete telefonicky 

informováni. 

➢ Po přivítání prosím vyhledejte zdravotníka a seznamte se s případnými zdravotními 

problémy během “švp”.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informovaný souhlas 

● Seznámil/a jsem se řádem školy v přírodě a beru na vědomí, že v případě opakovaného závažného 

porušování řádu školy v přírodě  může být můj syn/dcera ze školy v přírodě vyloučen/a stvrzuji, že si 

ho/ji v tomto případě přijedu neodkladně vyzvednout. 

● Stvrzuji, že zajistím odvoz svého syna/dcery před ukončením ŠVP v případě nemoci, která by to 

vyžadovala.  

● Souhlasím s případným společným ubytováním chlapců a děvčat v případě absence jiných možností.  

● Souhlasím s případným podáváním volně dostupných léčiv dle pokynů příbalových letáků z rukou 

zdravotníka. 

● Souhlasím a prosím o podání následujících léčiv (jméno léků, množství, interval): 

 

 

 

zákonný zástupce: _______________ 

číslo mobilního telefonu:___________ 

v ___________ dne: ___________ 

podpis: ___________________ 

zákonný zástupce: _______________ 

číslo mobilního telefonu:___________ 

v ___________ dne: ___________ 

podpis: ___________________ 



Seznam věcí (nalepený též na kufru jako pomůcka při balení) - vše označené jménem či iniciály dítěte 

● 6x  spodní prádlo; 6x ponožky; pyžamo;  

● 4x tričko s krátkým rukávem; 1x tričko s dlouhým rukávem; 2x šortky; 2x mikina; 2x tepláky;  

● 1x plavky (pro neplavce kruh, rukávky), sluneční brýle, kšiltovka; 1x šusťáková bunda; 1x pláštěnka; 

●  bačkory, sportovní obuv, sandály, boty do vody (v případě nepříznivé předpovědi gumáky);  

● hygienické potřeby + krém na opalování, přípravek proti klíšťatům, 2 ručníky; taška či pytlík na špinavé prádlo, 

kapesníky 

● vybavený penál - pastelky, pero, tužka, guma, nůžky, vysunovací lepidlo oblíbená kniha; společenská hra, baterka 

● Do batohu: podepsanou lahev s pitím, lehkou svačinu (nedávejte prosím dětem velké množství sladkostí a 

pochutin - gumové bonbony, chipsy, atd.) 

 

● Mobily, tablety ani jiná elektronika není na ŠVP dovolena, zejména z bezpečnostních důvodů. 

Nedoporučujeme brát s sebou ani žádné další 

cennosti. 

● Využijte prosím možnosti napsat dopis či pohled, v 

případě naléhavé potřeby kontaktujte přímo vedoucí 

švp (Alena Hašková, 773 130 280), v dalším pořadí 

případně třídní učitele nebo vychovatelky. 

● Vpravo uvádíme vzor adresy, kam dopis či pohled 

poslat. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prohlášení o bezinfekčnosti  

Prohlašuji, že můj syn/moje dcera  

……………………………………….. (jméno a příjmení dítěte), nar. …………………., splňuje podmínky 

účasti dítěte ve škole v přírodě konané v termínu od 24. do 28. června 2019, to znamená, že:  

a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky, bolesti v krku nebo průjmu), 

b) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišel/a do styku s fyzickou 

osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu/jí není nařízeno 

karanténní opatření. 

c) nemá vši ani hnidy 

Poznámka: Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den. 

V……………………………….Dne:……………………………………….. 

podpis zákonného zástupce  ………………………………………………….. 


