ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES SVITAVY

Javorník 61, Svitavy 568 02
Tel.: 725 915 056 www.zsms-javornik.cz e-mail: skola.javornik@seznam.cz

Adaptační výukový pobyt na Ostrém Kameni
30. 9. – 2. 10 2020
Vážení rodiče,
dostáváte do rukou podrobné informace o pobytu na Ostrém Kameni. Prosíme, čtěte je pozorně
a v případě nejasností se ozvěte na tel. číslo:
ZŠ Javorník – 725 915 056 (nebo e-mail: skola.javornik@seznam.cz)
 Poplatek za tento pobyt činí 450 Kč (ubytování, strava, aktivity aj.), poplatek musí být
uhrazen nejpozději 25. září 2020.
 Doprava: Od školy odcházíme pěšky ve středu 30. 9. v 8.15 hod. Škola je otevřena od
6.45 hod. Vracíme se pěšky v pátek 2. 10. 2019 v 13 hod. ke škole (ŠD již tento den
nebude). V případě nepříznivého počasí (déšť) pojedeme autobusem (týká se cesty tam i
zpět). Dítě by s sebou mělo mít batůžek, ve kterém bude svačina, pití, pláštěnka, 2 roušky.
 Na Ostrém Kameni se budeme dopoledne učit, odpoledne je pro děti připraven program
– hry, práce s přírodninami, výtvarné činnosti, lesní pedagogika aj.
 Ubytováni budeme všichni ve zděné budově. Spát budeme na molitanových matracích.
Strava a pitný režim pro děti je zajištěn. K dispozici je WC, sprchy s teplou vodou.
V budově se bude topit.
 Níže je uveden seznam věcí, které by Vaše dítě mělo mít s sebou. Je nutné, abyste
společně s Vaším dítětem sbalili věci do batohu, kufru, cestovní tašky. Zavazadla dětem
odvezeme autem. Vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí je důležité, aby každé dítě
mělo pláštěnku, gumáky. (Doporučujeme, aby dítě mělo dostatek oblečení na
převlečení, může se stát, že nám celý pobyt proprší).
 Dětem s sebou nedávejte mobilní telefony a další cennosti (pokud je děti budou mít, pak
jen na vlastní zodpovědnost). Pokud budete chtít dítěti zavolat, můžete to udělat v
nutných případech prostřednictvím učitelů (p. Konopáč – tel.: 725 915 056).
 Pokud Vaše dítě užívá pravidelně nějaké léky, je třeba je před odjezdem, i s jejich
rozpisem, předat p. Jiřímu Konopáčovi. Rovněž je důležité upozornit na to, zda je dítě na
něco alergické. Všechny léky musí být podepsané.
 Před odjezdem je nutné předat průkaz pojištěnce nebo jeho kopii.
 Není potřeba, aby děti s sebou měly kapesné.
 Pobyt proběhne pouze v případě příznivé epidemiologické situace. Pokud akce
neproběhne na základě opatření MZ/MŠMT/KHS, karantény žáků, vysoké nemocnosti
apod., budeme Vás o této skutečnosti včas informovat a zároveň Vám bude vrácen
poplatek za pobyt v plné výši.
 Pobytu se může účastnit dítě, které nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota
apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.
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Souhlasím s tím, aby se mé dítě zúčastnilo pobytu na Ostrém Kameni:
Po návratu dítě odchází

ANO – NE

SAMO – V DOPROVODU RODIČŮ

Jméno dítěte: ..............................................................................................................................
Telefonní kontakt na zákonného zástupce dítěte..................................................................
Užívané léky, alergie ...................................................................................................................
Podpisem stvrzuji, že jsem byl/a seznámen s informacemi o pobytu na Ostrém Kameni.
...............................................
Podpis rodičů
zde odstřihnout a odevzdat nejpozději 25. 9.

Seznam věcí
1. Spacák (a případně polštářek)
2. kapesníky
3. hygienické potřeby (hřeben,
kartáček, zubní pasta, mýdlo, ručník)
4. triko s dlouhým rukávem, mikina
5. tričko s krátkým rukávem
6. ponožky
7. pevná obuv
8. gumáky (trekingová obuv)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

přezuvky do chaty
botasky
spodní prádlo
teplá bunda
věci na spaní
dlouhé kalhoty, tepláky
pláštěnka
baterka

Prosíme, upravte počet kusů tak, aby vyhovoval potřebám Vašeho dítěte po dobu třídenního
pobytu.
Protože se budeme dopoledne učit, je potřeba, aby děti měly následující pomůcky:
 1. ročník – Živá abeceda (modrá), Moje první psaní, M učebnice, tužka č. 2, pastelky,
ořezávátko, guma, nůžky, lepidlo;
 2. ročník – učebnice Čj + pracovní sešit, matematika, čítanka, sešity ČjŠ, M – Š, fólie na
psaní, pero, tužka, pastelky, ořezávátko, guma, nůžky, lepidlo;
 3. ročník – Čj učebnice a pracovní sešit, M učebnice, čítanka nebo oblíbená kniha, sešity
ČjŠ, M – Š, fólie na psaní, psací a kreslící potřeby, ořezávátko, guma, nůžky, lepidlo;
 4. ročník – učebnice a pracovní sešit ČJ, učebnice M, čítanka nebo oblíbená kniha, sešity
ČjŠ, M – Š, fólie na psaní, psací a kreslící potřeby, ořezávátko, guma, nůžky, lepidlo;
 5. ročník – učebnice a pracovní sešit ČJ, učebnice M, čítanka nebo oblíbená kniha, sešity
ČjŠ, M – Š, fólie na psaní, psací a kreslící potřeby, ořezávátko, guma, nůžky, lepidlo;

