
Přespávání ve škole 7.ABC, 27. – 28.6. 
 

Z pondělí 27. na úterý 28. června budeme přespávat ve škole. Sejdeme se před školou v 18:30.  

Program dle volby žáků – oheň, sport na hřišti, diskotéka, hry, film, společná večeře a snídaně. 

S sebou: spacák, karimatka, polštářek, oblečení na spaní, společenské hry, hygienické potřeby (je 
možné se osprchovat), jídlo na snídani – uděláme si piknik. Jídlo lze uložit do lednice.  

Večeře: rozděláme oheň a opečeme, co si kdo donese (špekáčky, klobásky, hermelín…). Z třídních 
fondů hromadně koupíme chléb, kečup, hořčici.  

Je možné zůstat jen na večer a nepřespávat.  

 

Souhlasím s účastí mého dítěte ______________________________________ na přespávání ve 
škole.  

Beru na vědomí, že na akci platí všechna ustanovení Školního řádu. Pokud by mé dítě závažným 
způsobem porušilo Školní řád a řád akce nebo v případě náhlé indispozice, si na vyzvání pedagogického 
dozoru si dítě bezodkladně vyzvednu.  

PROSÍM ZAŠKRTNĚTE: 

Přespání:  

- Bude přespávat ve škole 
 

- Zúčastní se jen večerního programu do __________ hod.  
 

o V tento čas si dítě vyzvednu 
o V tento čas dítě odejde samo – přebírám veškerou odpovědnost.  

 

Podpis zákonného zástupce:  
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