Základní škola KUNRATICE
Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice
Ing. BC. Vít Beran, ředitel školy
Tel.: 261097211, mobil: 724370813, e-mail: škola@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz

MČ Praha Kunratice

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

Škola v přírodě

15. června –

ČÍSLO AKCE
/specifický
symbol/:

20. června 2015

201514

VI. A
VI. B

Adresa:
SPORTCENTRUM
Kostelecká 1776
250 01
Brandýs nad Labem

Vážení rodiče,
výuka plavání žáků základních škol v rámci povinné tělesné výchovy
vychází ze zákona a vyhlášky MŠMT ČR, ze které vyplývá povinnost
pro školy zajistit plavecký výcvik ve dvou ročnících v rozsahu 20
vyučovacích hodin v jednom ročníku. V našem ŠVP je výuka plavání
zařazena do 3. a 6. ročníku.
Rozhodli jsme se výuku plavání 6. tříd zařadit do týdne sportů, který se
uskuteční v termínu 15. – 20. června 2015 ve sportovním centru
Brandýs nad Labem. To svou ubytovací kapacitou i
velikostí bazénu plně vyhovuje naším potřebám.
Sportcentrum Brandýs nad Labem nabízí ubytování ve
dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením.
Plavecký výcvik zajištují učitelé naší školy, kteří jsou
zároveň certifikovanými plaveckými instruktory. Žáci
budou plavat 2x denně (dopoledne a odpoledne).
Program mimo plavecký výcvik vyplní sportovní hry a
výlety do blízkého okolí.
Cena za dopravu, ubytování, stravu (5x denně) a celodenní pitný režim je 3600,- Kč.
V této ceně není zahrnuta částka za plavecký výcvik (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 TÝDEN SPORTŮ -

Brandýs nad Labem v termínu od 15. do 20. června 2015
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 1 000,- Kč – do 7. 5. 2015

doplatek – do 5. 6. 2015

Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy – (č.ú. 2016970000 / 6000, variabilní
symbol: variabilní symbol žáka - najdete v Žákovské knížce, specifický symbol: 201514, zpráva pro příjemce: příjmení
a jméno účastníka)

Fakturační adresa: Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 420
Předškolní 420/29, 148 00 Praha 4 Kunratice
Bankovní spojení: KB a.s. Praha Kunratice, č.ú.: 358912990277 / 0100
IČO: 629 31 377; DIČ: cz629 31 377
Naposledy vytištěno

-2-

