INFORMACE O ŠKOLE V PŘÍRODĚ
Hotel Vápenka
Horní Albeřice 13, 542 26
26.5.2019 – 31.5.2019
Adresa:

Hotel Vápenka
Horní Albeřice 13
546 26 Horní Maršov
tel. +420 773 100 119
http://www.penzionvapenka.cz/
Odjezd:
V neděli 26.5.2019 od budovy Základní školy a Mateřské školy logopedické, pracoviště
Přípotoční, Přípotoční 1560/2a, Praha 10
Sraz žáků je v 9, 00 hod. před budovou, odjezd v 9, 15 hod.
Pobyt začíná obědem a končí dnem odjezdu obědem – balíčkem na cestu. Dětem dejte s
sebou přiměřenou svačinu a pití.
Příjezd:
V pátek 31.5.2019 kolem 15,00 hod. před pracoviště Přípotoční, Přípotoční 1560/2a,
Praha 10.

Seznam doporučených věcí
Označte prosím osobní věci dětí, napište seznam věcí a vložte ho do kufru.
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kufr nebo taška
teplejší (např. softshellová) bunda + 1 tenká nepromokavá bunda
samostatné tepláky
kraťasy, šortky
teplé svetry nebo mikiny
trička
trička s dlouhým rukávem
slipy, spodní kalhotky dle vl. uvážení
pyžamo
ponožky, podkolenky dle vl. uvážení
kapesníky (látkové nebo papírové)
ručníky
pláštěnku
bačkory
nepromokavé pevné boty do terénu, 1 botasky
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tenké rukavice
tenkou čepici (kšiltovku) , šátek
pytel na špinavé prádlo
malou hračku (oblíbeného plyšáčka do postele)
plavky! (případně rukávky)

Toaletní potřeby /zabalit do zvláštního sáčku/:
toaletní mýdlo, kartáček na zuby, zubní pasta, žínka, hřeben, šampon, jelení lůj, krém
na obličej s UV faktorem , repelent
1

batůžek se svačinou a pitím na cestu (pití v plastové láhvi, kterou si budou
děti doplňovat)

***
V posledním týdnu před odjezdem dostanou rodiče od třídních učitelek tiskopis
Potvrzení rodičů o bezinfekčnosti. K bezinfekčnosti připište, prosím, eventuální
zdravotní potíže dítěte (alergie, náměsíčnost, pomočování). V případě, že dítě užívá
pravidelně léky, je nezbytně nutné, aby každé balení léků bylo opatřeno jménem dítěte
a dávkováním. Léky nelze nechat v zavazadlech dětí, je nutné je předat v den odjezdu
třídní učitelce. Veškeré informace, které nám sdělíte o Vašich dětech, považujeme za
důvěrné. Napište s předstihem Vašim dětem pohled (dopis), tak aby ho dostaly v průběhu
týdne.
V den odjezdu rodiče předají tř. učitelce:
-

Potvrzení rodičů o bezinfekčnosti
Potvrzení od lékaře ( dítě se může zúčastnit ŠvP) !
Léky a eventuální upozornění na zvláštnosti dítěte

Nedoporučujeme vozit na školu v přírodě cenné věci (rádia, mobilní
telefony).
Prosím, uhraďte do 20.3.2019 částku 4 100,- Kč na číslo účtu školy.
číslo účtu školy: 2003880006/6000, variabilní symbol: RČ dítěte a do
poznámky napište jméno dítěte.

