Letní ozdravný pobyt 2019 – Benecko
Místo konání: Penzion na Rychlově: http://www.pensionvilla.cz/cz/pension-narychlove/
Termín: 2. 6. 2019 (neděle) – 7. 6. 2019 (pátek)
Stravování: 5 x denně, celodenní pitný režim
Odjezd: neděle 2. 6. 2019 v 10:00 hodin (sraz všech účastníků: hezké počasí – za obecním
úřadem, špatné počasí – ve škole)
Příjezd: pátek 7. 6. 2019 ve 12:00 hodin (k obecnímu úřadu), dětí mají možnost počkat ve ŠD
nejdéle do 13:30 hodin, než si je vyzvednou rodiče.
Cena: 2100 Kč (část ceny za autobus je hrazena ze sběru tříděného papírového odpadu) se
splatností co nejdříve, ale nejdéle do 30. 4. 2019
Součástí letního ozdravného pobytu není výuka, je zaměřen především na rozvoj sportovních
aktivit a kamarádství. Vítány jsou zde: stolní, společenské hry, knihy, omalovánky atd. Mobilní
telefon ani tablety vítané nejsou. Určitě půjdeme na výlet, dejte prosím dětem rozumné kapesné
(asi 200 Kč) na suvenýry a drobné dárečky.
Žáci budou kromě oblečení a dalších věcí, které jsou uvedeny na přiloženém seznamu,
potřebovat:
* přihlášku dítěte k letnímu ozdravnému pobytu
* posudek zdravotní způsobilosti s platností do 7. 6. 2019 včetně od dětského lékaře
* prohlášení o bezinfekčnosti, které podepíší rodiče těsně před odjezdem
* kartičku zdravotní pojišťovny (stačí oboustranná kopie)
* potřebné dokumenty budou ke stažení na www.zsdolniradechova.cz (Ostatní
dokumenty ke stažení, Formuláře a žádosti ke stažení - ZŠ)
* vyplněné dokumenty se budou odevzdávat v den odjezdu pověřenému pedagogovi
(Mgr. Lada Kučerová – hlavní zdravotník)

S sebou:
* malý batůžek a lahev na pití do autobusu (a na výlety)
* ½ kynedrilu, bonbóny, žvýkačky, pytlík (komu se dělá špatně)
* krém na opalování (zabalený v pytlíku), kapesníky
Oblečení na ven:
kšiltovku, šátek, 3 trička s krátkým rukávem, 2 trička s dlouhým rukávem, kraťasy,
mikinu, větrovku či bundu, pláštěnku, 2 tepláky, dostatek spodního prádla a ponožky,
sandály i pevnou obuv (vše v kvalitě do lesa či k ohni) – u malých dětí prosíme vše
podepsat

Oblečení do budovy:
přezůvky, pohodlné domácí oblečení, pyžamo, společenské oblečení na disco – u malých
dětí opět podepsat
Hygienické potřeby:
ručník malý i velký, sáček na špinavé prádlo, hřeben, šampon, sprchový gel, pastu a
kartáček na zuby
Ostatní:
baterku nebo čelovku, penál, jednobarevné tmavé tričko bez nápisů (bude potřeba na
výtvarné tvoření se Savem, takže nedoporučujeme nejlevnější variantu, protože se stává,
že se v nekvalitním tričku vytvoří díry)
Telefonní kontakt na pedagogy pro případ nouze:
Pavlína Jirásková
777 325 628
Pavlína Oulehlová 777 930 101
Děkujeme za účast dětí na letním ozdravném pobytu, který jste si Vy - rodiče přáli.
Předpokládáme, že při neúčasti méně jak 7 dětí na letním ozdravném pobytu, zůstane
škola zavřená. Při počtu větším než 7 dětí včetně, bude realizováno zkrácené vyučování
(4 hodiny – tzn. do 11:40 hodin), ŠD ale nebude v provozu (oba vychovatelé jsou na
škole v přírodě).
Kontakt pro případné dotazy: stepanova@zsdolniradechova.cz

