Informace o škole v přírodě pro žáky 5.A a 5.B
23. 9. 2019 – 27. 9. 2019 - Kunčice pod Ondřejníkem, rekreační středisko H-Resort
Informační schůzka pro rodiče obou tříd proběhne 10. 9. V 16,00h ve třídě 5. B.
V pondělí 23. 9. v 8,00h sraz před družinou a odjezd v 8,30h. Návrat ke škole v pátek 27. 9. ve 14,00h – 15,00h.
Předem ve škole odevzdejte posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem.
U autobusu před odjezdem předáte v podepsané obálce třídnímu učiteli: kartičku zdravotní pojišťovny (může
být kopie) a prohlášení o bezinfekčnosti s datem odjezdu! Pokud dítě užívá léky, napište souhlas rodičů
s ošetřením a podáváním léků, osobní léky podepište a uveďte dávkování.
Dle potřeby předejte učiteli podepsané igelitové sáčky do autobusu pro případ nevolnosti, léky proti
nevolnosti (i pro zpáteční cestu).
Můžete předat učiteli dopisy nebo pohledy, které děti od vás dostanou.
K dispozici budou telefony třídních učitelů. V případě potřeby volejte nebo pošlete SMS po 19. hodině,
odpovídat budeme dle možností.
Mgr. Zuzana Majdyšová 777 085 205, Mgr. Rostislav Dostál 606 155 538

Doporučený seznam věcí
1 sportovní bunda a kalhoty
2-3 tepláky/kalhoty/kraťasy
tílko
2-3 trička s krátkým rukávem
2 trička s dlouhým rukávem
2 sportovní boty/sandály
gumáky + pláštěnka /deštník není vhodný/
1-2 pyžama
2 mikiny
5 párů ponožek, dostatek spodního prádla
plavky
papuče
1 velký ručník
toaletní potřeby – mýdlo, šampon, zubní kartáček + pasta, hřeben – vše v toaletní taštičce, papírové kapesníčky,
repelent
ochranné prostředky proti slunci – krém, sluneční brýle, jelení lůj, kšiltovka
batůžek, láhev na pití
baterka/čelovka
sáček/pytel na špinavé prádlo
Místo aktovky stačí pytlík nebo igelitová taška: dobře vybavené pouzdro (potřeby na psaní, kreslení – pastelky,
fixy, lepidlo, nůžky), 1 blok nebo sešit A5, 1x pohled s nadepsanou adresou a známkou
volitelné: oblíbená hračka, karty, kniha, společenská hra apod.
Mobilní telefony, tablety a podobné přístroje nejsou povoleny! Nedávat dětem ani jiné cenné věci, při ztrátě
nenese škola odpovědnost.
Do kufru dát seznam sbalených věcí s uvedeným počtem!!!
Je nutné, aby byly všechny věci včetně kufru podepsané nebo jinak označené.
Oblečení musí být funkční /dobré uzávěry, dostatečná velikost/.
Peníze musí být v peněžence.
Děti mohou mít s sebou sladkosti.

