Českomoravská vrchovina - Škrdlovice
Informace k rekondičnímu pobytu
Odjezd - autobusem v sobotu 16. 6. 2018 v 8.30 hod. od budovy
ZŠ v Kozolupech. Autobus bude přistaven v 8.00 hod. Děti, které trpí nevolností v autobusu,
nechť si vezmou tabletu již při snídaní!
Stravování – začíná v sobotu večeří. Zabezpečte, prosím, dětem na cestu vhodné svačiny.
K pití nedávejte nápoje sycené kysličníkem uhličitým (zvýšená možnost nevolnosti).
Vzhledem k programu zájezdu doporučujeme dětem sportovní oblečení –
dlouhé a krátké
kalhoty, trička, teplý svetr, bundu, dostatečně velkou pláštěnku, plavky, oblečení na převlečení
(tepláky), osobní prádlo, pyžamo, ponožky, domácí obuv, pevné boty, lehčí obuv ( plátěnky ) gumovky děti nepotřebují, hygienické potřeby, ručník, kapesníky, opalovací krém, sluneční
brýle, lehkou pokrývku hlavy, malý batoh – lépe na záda (na vycházky),psací potřeby.
Nezapomenout !
Kartičku zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz – vše, prosím, vložte do jedné obálky
společně s údaji o případných zdravotních problémech, alergiích, zvláště na léky, připište,
které dětské nemoci dítě prodělalo a telefonní spojení na rodiče v případě nutnosti, léky –
v případě, že dítě nějaké pravidelně užívá. Potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas rodičů
s poskytnutím zdravotní pomoci v případě nutnosti - předáte p.učitelce u autobusu.
Sáčky pro případ nevolnosti během cesty budou mít děti u sebe v batohu.
Děti mají možnost nechat si větší částku peněz v druhé obálce (se jménem Vašeho dítěte a
přesnou částkou peněz) u paní učitelky (pokud možno v menších bankovkách), která jim je
bude podle potřeby vydávat.
Doporučujeme rodičům, aby dětem nedávali s sebou cenné předměty (např. mobilní telefony,
aj.), škola nepřebírá zodpovědnost za jejich případnou ztrátu či zničení.
Při odjezdu obdrží rodiče telefonní kontakt na paní učitelku, který se využívá pouze
v akutních případech.
Příjezd – v sobotu 23. 6. 2018 kolem 19.00 hod. k budově školy.
Adresa: Penzion Vysočina
Škrdlovice 194
591 01 Žďár nad Sázavou
www.penzionvysocina.cz

