
Základní škola KUNRATICE  

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty  

Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice  

Tel.: 261097211 - 2, mobil: 724370813, e-mail: vit.beran@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz  

Zveme všechny žáky 6. B a 6. C  

Specifický symbol akce: 

201816  

Termín: 

20.- 22.06.2018  

Doplaváno? Skvělé, můžeme odjet na zkrácený týden sportu!  

Vydejme se do  Rekreačního střediska Peira, Jesenice u Rakovníka 

Co je v ceně? 

• Doprava autobusem 

• Ubytování s plnou penzí 

• Program 

 

Platební podmínky: 
 

• Úhrada hotovostně na po-
kladnu školy  

• Nebo bezhotovostně přes 
účet školy – č. ú. 
2016970000 / 6000,  

• variabilní symbol žáka - na-
jdete ve Školní knížce,  

• Specifický symbol: 201816,  

• Zpráva pro příjemce: příjme-
ní a jméno účastníka 

Co nás čeká? 
1. Sportovní aktivity venku 

2. Hry na utužení kolektivu 

3. Zábavný večerní program 

4. Koupání v rybníku 

 

 
Co s sebou: 

Sportovní oblečení, plavky, spacák (doporučeno), šátek, lahev na vodu/
čaj, malý batoh, drobné kapesné, přezuvky, baterku 

 

Kde budeme ubytováni? 

REKREAČNÍ STŘEDISKO PEIRA 

 

Rekreační středisko Peira se nachá-
zí v Jesenici u Rakovníka, konkrétně 
v klidné oblasti zvané Jahodový les. 
Dobrá dostupnost města i vlaku, zá-
roveň soukromí samostatného areá-
lu v sousedství lesa, tyto atributy 
dělají ze základny ideální místo pro 
školní kurzy, tábory i firemní akce.  

Středisko disponujeme 13 chatkami 
z nichž 8 prošlo modernizací, každá 
chatka má vlastní sociální zařízení.  

Cena:  

• 1600,- Kč 

Zaplatit do pátku 
20. 5. 2018 

Organizátor: ZŠ Kunratice   

Doprovod: Kateřina Matoušová, Helena Staňková, Jan 

Mazurek, Petra Dvořáková 



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA –  RS Jesenice - 201816—20. až 22. 6. 2018 

Jméno třída   

Rodné číslo 
Zdravotní pojiš-

ťovna 
  

Adresa bydliště 

e-mail rodičů: PSČ 

Telefon byt   
Mobil 

– účastník 
  

Telefon otec – zaměstnání   
Mobil 

– otec 
  

Telefon matka – zaměstnání   
Mobil 

– matka 
  

Zdravotní stav – vyplnit i v negativním případě 

ZDE lékař vyplní údaje, které je potřeba, aby při ubytovací akci znal vedoucí kurzu, zdravotník a cvičitel, kteří po dobu kurzu přebírají za dítě p lnou právní odpovědnost. V případě, 
že žák má ve škole vyplněný a aktuální Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený lékařem – vyplní další část pouze rodiče. 

Zdravotní stav – 

Dítě je zdravé a může se zúčastnit  kempu – ANO NE 

Dostal (-a) sérum proti: 

Prodělal (-a) tyto choroby: 

Zvláštní upozornění – alergie, omezení, pravidelně užívané léky 

  

  

  

Potvrzení lékaře, že předepsal výše zmíněné léky je třeba doložit, JINAK nebudou léky po-
dávány. 

Dne: 

Podpis a razítko lékaře 

Pro placení akce žádám vystavit fakturu                       ANO                   NE 

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdat obratem dle uvedených termínů! 

Zavazuji se uhradit částku dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu nebo na vyžádanou fakturu či na účet pořadatele. 

V den odjezdu odevzdáme potvrzení o aktuálním zdravotním stavu – tzv. „bezinfekčnost“. 

Mobilní telefon a jinou elektroniku žák nechá doma, na školní akci ji s sebou nebere. V případě nutnosti bude k dispozici třídní 

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

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