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

Ubytování: ZŠ Třebíč, ulice Kapitána Jaroše 836
ČÍSLO AKCE – SPECIFICKÝ SYMBOL: 201907

EXPEDICE HÁJOVNA SVĚTICE
Muzeum Říčany
Dobrodružný a poučný pobyt v přírodě.

Pojeďte s námi zkoumat lesní ekosystém přímo v terénu!
Pedagogické vedení kurzu: Markéta Vokurková (zdravotník akce), Zoja Zlonická, Ondřej Šíp

Termín: 23. – 24. května 2019
Odjezd: 23.5.2019 v 8.00 hod od školy. Naložíme spacáky a pojedeme MHD a vlakem do Světic.
Příjezd: 24. 5. 2019 v 14.30 hod u školy
JAKÝ BUDE PROGRAM: je pro nás připraven bohatý program o lese, půdě, vodě,
mikroskopování. Vše zábavnou a aktivní formou, převážně v terénu – výzkum, hry, soutěže a
další aktivity. Spát budeme ve vlastním spacáku (palandy, letiště).
V ceně je 1. den oběd (dovážený ze školní jídelny), svačina, studená večeře.
2. den snídaně, svačina, oběd. Pitný režim zajištěn.
Děti, které se akce nezúčastní, budou chodit do školy dle rozvrhu 2.A.

CENA:

800 Kč

PŘIHLÁŠKY:
Přihlašujte se obratem do 15.5.2019 paní
učitelce Vokurkové. Vyplnění přihlášky se
považuje za závazné přihlášení na akci.

Prosíme uhradit
800 Kč do 19.5.2019
Úhrada hotovostně na pokladnu školy nebo
bezhotovostně přes účet školy
Č.ú.: 2016970000/6000
variabilní symbol: variabilní symbol žáka najdete ve Školní knížce
specifický symbol: 201907
zpráva pro příjemce: příjmení a jméno
účastníka

Seznam doporučených věcí:
Samostatně spací pytel (pojede autem bez
nás). Do tašky na záda: přezůvky, hygienické
potřeby, zápisník, tužku, baterku, pyžamo,
oblečení do každého počasí, dobré pevné boty,
pláštěnku, šátek.
Jídlo: svačinu na cestu tam, drobné pochutiny.
Ne chipsy, colu, energetické a jiné perlivé
nápoje
Při odjezdu odevzdat:
Potvrzení bezinfekčnosti
Kopie průkazu pojištěnce
Léky s popisem přebere zdravotník před
odjezdem! Nutný je souhlas lékaře,
dávkování.
Děti si neberou mobilní telefon ani jiné
elektronické hry.
KAPESNÉ: není potřeba, nebudeme se
vyskytovat v civilizaci. Svačina na cestu

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA EXPEDICI SVĚTICE
Muzeum Říčany
23. – 24. května 2019
Jméno:

Třída:
Zdravotní
pojišťovna:

Datum narození:
Adresa bydliště:
telefon otec – v době
konání akce:

Telefon matka – v době
konání akce:

Upozornění k aktuálnímu zdravotnímu stavu dítěte - alergie, omezení…:

Pravidelně užívané léky:

Potvrzení lékaře, že výše zmíněné léky předepsal, je třeba doložit.
Zdravotník akce není oprávněn podat lék bez potvrzení od lékaře.

Přílohou přihlášky je „Posudek o zdravotní způsobilosti“ potvrzený lékařem a uložený ve škole.
Dítě je zdravé a může se zúčastnit expedice do Světic:

Odjezd 23.5.2019
Příjezd 24.5.2019

ANO / NE

8.00 hod u školy
14.30 hod u školy

Dítě si vyzvedne ______________________________________________ ANO/NE
Dítě půjde do školní družiny
ANO/NE

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdejte obratem dle uvedených termínů!
Zavazuji se uhradit částku dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu nebo na vyžádanou
fakturu.
Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.
Dne:........................................................

Podpis zákonných zástupců - rodičů:.....................................................................

Úhrada v hotovosti na pokladnu školy nebo bezhotovostně přes účet školy –
č.ú. 2016970000/6000, variabilní symbol: variabilní symbol žáka - najdete ve Školní knížce, specifický
symbol 201907, zpráva pro příjemce: příjmení a jméno účastníka

