Vážení rodiče, milí žáci a žákyně!
Před námi je letní škola v přírodě – výuka, relaxace i dobrodružství. Pojedeme do rekreačního
střediska Palkovické Hůrky (http://rekreace-palkovice.haul.cz). Ubytovaní budeme v hlavní zděné budově.
V okolí střediska jsou sportoviště, ohniště, louky, les a vše, co budeme potřebovat k našim aktivitám.
Sraz: v úterý 28. 5. 2019 v 7.50 hodin na zeleném prostranství pod jídelnou ZŠ Pod Skalkou.
Odjezd: v 8.15 hodin. Pojedeme třemi autobusy. Zvažte také, že parkoviště u kina může být plné a je
možné zaparkovat u Penny marketu.
Návrat plánujeme na pátek 31. 5. okolo 13.45 hodin opět na prostranství pod jídelnou ZŠ Pod Skalkou.
Školní družina není na pátek zajištěna, je třeba si vyzvednout dítě od autobusu (toto se netýká žáků
druhého stupně).
Co s sebou:









kartu pojištěnce a prohlášení o způsobilosti – odevzdat u autobusu třídnímu učiteli
vhodné oblečení na den i noc (jedno oblečení rezervní pro případ zmáčení), šusťákovou
bundu, pláštěnku, kšiltovku. OBLEČENÍ MENŠÍM DĚTEM PODEPIŠTE.
dobrou obuv na turistiku a další na běhání po hřišti, určitě přezůvky – ty, prosíme,
sbalte tak, aby byly po ruce hned při příjezdu, v budově, v níž budeme ubytovaní,
se musíme přezouvat),
hygienické potřeby, ručník, krém na opalování, repelent
potřebné léky – předat třídnímu učiteli.
malý batůžek na výlet, baterku, nejlépe i náhr. baterie, blikačku, šátek, láhev na pití.
na cestu menší svačinu a pití, sladkostí přiměřeně.
přiměřené kapesné cca 100 – 150 Kč.

Hodí se:

knížka, hudební nástroj (ne klavír), karty, společenská hra, blok a pastelky apod.,

Nehodí se:

cenné věci, nové oblečení, MP3 přehrávače, tablety a mobilní telefony, apod.; v případě
potřeby si děti mohou zavolat ze školního mobilního telefonu zdarma,
sirky, zapalovače, pyrotechniku,
alkohol a jiné návykové látky – PŘÍSNÝ ZÁKAZ!

Případné dotazy rádi zodpovíme na kontaktech školy.
E-mail: skola@sedmikraska.cz
Telefonické kontakty: 603 828 802 Jaroslav Polášek
Adresa na letní školu v přírodě: RS Hůrky, Palkovice 226, 739 41 Palkovice

Prohlášení o způsobilosti
(předejte při nástupu na akci třídnímu učiteli)
Prohlašuji, že ............................................................................, žák(yně) …....... ročníku ZŠ Sedmikráska, je zdravotně
způsobilý/á zúčastnit se letní školy v přírodě včetně turistických aktivit a poslední tři dny před nástupem
na letní školu v přírodě nepřišel do styku s infekčním onemocněním.
Pokyny pro pedagogy: (dávkování léků, silné alergie, alergie na včelí bodnutí, zdravotní omezení, dieta
apod.)
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podpis zákonného zástupce

