Základní škola KUNRATICE
Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice

Tel.: 261097211, mobil: 724370813, e-mail: skola@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz

MČ Praha Kunratice

Adaptační pobyt prvňáčků 7. – 11. říjen 2013
Specifický symbol: 201318

vedoucí zájezdu Olga Králová, paní učitelky Marika Atatreh, Hana Hartychová, Jana Kozlová, asistentka Marta Siblíková, paní
vychovatelky ŠD Jana Laštovičková, Michaela Kotrčová, sociální pedagog Kostadin Petrov Panushev

Pište dětem na adresu:
Jméno Příjmení
ZŠ Kunratice (I.A, I.B, I.C)
AREÁL „BOROVICE“ středisko LITES
Borovice u Mnichova Hradiště
295 01 Mnichovo Hradiště

Rády bychom využily příležitosti a vyjely s dětmi na ADAPTAČNÍ POBYT do krásné přírody. Chtěly bychom se vzájemně
lépe poznat a naladit se na společnou a doufáme, že úspěšnou práci v tomto školním roce.
Třídní učitelky
Co nás čeká?
Prvňáky čeká týden plný pohádek, písniček, her a sportování, ale nezapomeneme ani na školu. Využijeme pobytu v přírodě k
procházkám a objevům.
Prohlédněte si, jak to v Borovici vypadá. Klikněte na http://www.arb.cz/
Cena: 2 300,- Kč, úhrada do 1. října 2013
Odjezd: pondělí 7. října 2013 v 8,30 hodin z parkoviště školy, ulice Za Parkem
Příjezd: pátek 11. října 2012 v cca 12,00 hodin na parkoviště školy, ulice Za Parkem
Dítě musí převzít zákonný zástupce dítěte!
Pobyt na adaptační pobyt zaplaťte bezhotovostně na účet školy - Bankovní účet ZŠ Kunratice:
KB a.s. Praha Kunratice - č.ú.: 2016970000/6000,
jako variabilní symbol použijte přidělené číslo žáka,
jako specifický symbol uveďte číslo akce: 201318
Ubytování: moderní a pohodlné ubytování
Program: hry, turistika, výlety a učení
Pozor: před odjezdem děti odevzdají:
(pokud již tak neučinily)

– průkaz pojištěnce ZP (stačí
kopie)
– očkovací průkaz (stačí
kopie)
– posudek zdravotní
způsobilosti
– zdravotní prohlášení
(„bezinfekčnost“)
– léky, které děti užívají –
popsané a podepsané
– pokud děti potřebují, tak KINEDRYL (i na cestu zpět)
Stravování: 5x denně, pitný režim
Přiměřené kapesné!
Mobilní telefony děti s sebou neberou, ale budou se těšit na
Vaše pohledy a dopisy.

Telefonní kontakt: 274 976 990 (pouze v případě nutnosti)
S sebou: Oblečení dle uvážení – nezapomeňte i na teplé
(může být chladno)
Nepromokavé a sportovní boty, zimní boty, holinky, přezůvky
Sportovní oblečení, plavky, případně rukávky do vody apod.
Čepičku proti slunci i proti zimě
Podzimní bunda, rukavice, čepice, šátek, šála
Pláštěnka
Trika, roláky, mikiny, tepláky
Pyžamo, spodní prádlo, ponožky, punčocháče i silné,
rukavice
Sluneční brýle, hygienické potřeby
Pytel na špinavé prádlo
batůžek na výlety, láhev na pití, kniha na čtení
UČENÍ dle pokynů třídních učitele

Základní škola KUNRATICE
Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice

Tel.: 261097211, mobil: 724370813, e-mail: skola@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz

MČ Praha Kunratice

Závazná přihláška na ADAPTAČNÍ KURZ PRVŇÁČKŮ
konaném v areálu Borovice u Mnichova Hradiště v termínu od 7. do 11. října 2013
Jméno a příjmení:
Datum
narození:
Bydliště:
Telefon na rodiče v době
konání akce:
Upozornění k aktuálnímu
zdravotnímu stavu dítěte:
např.: na epilepsii, alergii,
zdravotní omezení, užívání
léků, …

Pravidelně užívané léky:

Znalost plavání:

Turistická zdatnost –
oznámkuj se jako ve
škole:
Součástí přihlášky je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a zdravotní prohlášení rodičů.
ANO - NE

1 - 2 - 3 - 4 - 5

Beru na vědomí informace o ADAPTAČNÍM KURZU PRVŇÁČKŮ konaném v areálu Borovice u Mnichova Hradiště
v termínu od 7. do 11. října 2013 a souhlasím se závaznou účastí svého dítěte na akci. Svým podpisem potvrzuji, že
mé dítě je po zdravotní stránce schopno se akce zúčastnit.
Poplatek za pobyt uhradíme nejpozději do 1. října 2013.
Vyplněnou přihlášku odevzdáme třídní učitelce nejpozději do 24. září 2013.
V Praze dne ……………….

……………………………………
podpis zákonných zástupců

