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MČ Praha Kunratice

Škola v přírodě - týden sportů s plaveckým výcvikem
5. a 6. tříd
TERMÍN:

Škola v přírodě

17. června –

ČÍSLO AKCE
/specifický
symbol/:

22. června 2013

201311

V. A, B,C
VI. A,B

Adresa:
HOTEL SRNÍ,
depandance***
Srní 117, 341 92
Kašperské Hory

Vážení rodiče budoucích zdatných plavců.
V rámci tělesné výchovy jsme zařadili plavecký výcvik pro žáky 3. a 6. tříd.
Bohužel v průběhu školního roku došlo ke změně zákona a celý plavecký
výcvik se musí uskutečnit během prvního stupně. Této informaci jsme byli
vystaveni nenadále a byli jsme nuceni se situaci přizpůsobit a najít náhradní
řešení.
Problém jsme se rozhodli operativně vyřešit přesunutím plaveckého
výcviku 5. tříd do termínu školy v přírodě, kdy probíhá i týden sportů. Aby
žáci 6. tříd nepřišli o plavecký výcvik, zúčastní se i oni plaveckého výcviku
v tomto termínu.
Uskutečněním plaveckého výcviku v souvislém bloku odpadá finanční
náročnost pravidelného dojíždění do bazénu
(cca 1100,-). Minimalizují se také odpadající hodiny důležitých naukových předmětů v průběhu školního roku.
Pro uskutečnění plaveckého výcviku jsme zvolili hotel Srní, který svou
ubytovací kapacitou i velikostí bazénu plně vyhovuje naším potřebám.
Plavecký výcvik zajištují certifikovaní instruktoři. Žáci budou plavat dvě až
tři hodiny denně, podle momentálních fyzických dispozic. Program, mimo
plavecký výcvik, vyplní sportovní hry a výlety do blízkého okolí. Na jeden
den (podle počasí) bude naplánován i celodenní výlet.

Cena za dopravu, ubytování, stravu
(5x denně, začínat i končit budeme obědem) a celodenní pitný
režim je 3800,- Kč.
V této ceně není zahrnuta částka za plavecký výcvik
(mzda instruktorů a provoz plaveckého bazénu), který hradí
škola v plné výši.
Účastník námi organizovaných akcí musí mít vystaven Posudek o zdravotní způsobilosti, který potvrzený
ošetřujícím lékařem má platnost jeden rok. Těsně před odjezdem nezapomeňte potvrdit
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.
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Závazná přihláška na ŠKOLU V PŘÍRODĚ Hotel Srní v termínu od 17. do 22. června 2013

Jméno a příjmení:
Narozen:
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:

Plavecká zdatnost:

neplavec
plavec (udrží se nad vodou)
dobrý plavec (ovládá plavecký styl …………………………….)

V ………………… dne ……………….
……………………………………
podpis zákonných zástupců
Přihlášku odevzdejte obratem třídním učitelům.

záloha 1 500,- Kč – do 20. 4. 2013

doplatek - do 3. 5. 2013

Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – (č.ú. 35-8912990277 / 0100,
variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete v Žákovské knížce, specifický symbol: ,zpráva pro příjemce:
příjmení a jméno účastníka)
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