
 

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov, 

 příspěvková organizace 

adresa: Dolní Branná 193, 543 62 

 

Pro rodiče žáků 

ZŠ DOLNÍ BRANNÁ 

3., 4. a 5. třída 

 

 

Váš dopis ze dne  Naše značka             Počet příloh    Datum                  

           18.11.2021 

 

INFORMACE K ZIMNÍMU SOUSTŘEDĚNÍ VYBRANÝCH ŽÁKŮ ŠKOLY NA BENECKU 

Vážení rodiče, 

Tradicí naší školy je zimní soustředění žáků na horách. Tato aktivita je součástí našeho školního 

vzdělávacího programu. Jejím cílem je vzdělávání žáků v oblasti ekologie, zimních sportů, 

přírodovědy a vlastivědy. Týden na horách bývá velmi intenzivní i v oblastech kolektivní výchovy a 

sociálního cítění. Také osobnostní rozvoj (4 noci bez rodičů a odpovědnost sám o sebe) je v tomto věku 

velmi významný. 

 

Vloni jsme tuto aktivitu nemohli uskutečnit, letos se o ni opět pokoušíme. Máme zamluvený luxusní termín 

od 21. 2 2022 do 25. 2. 2022 na hotelu Bára na Benecku. Dali jsme přednost starším žákům, ale nyní víme, 

že zbydou místa i pro 2. třídu. 

 

Pro rozhodnutí dětí a rodičů posíláme důležité informace: 

1) Všeobecné podmínky ubytování – přečtěte si především platbu zálohy a storno podmínky – příloha 

Pokud by se hotely uzavřely jako vloni, storno se neplatí a hotel zálohu vrátí. 

2) Cena je 720,- Kč za jednu noc s plnou penzí. 4 noci budou děti stát 2880,-Kč + doprava busem  

3) Děti potřebují vybavení na běžecké lyžování. 

4) Pokud budou mít rodiče zájem o pojištění storna pobytu (cca 100,-Kč), může škola zajistit. Uzavřeme 

pojistku, která se bude vztahovat i na rizika spojená s covidem a případnou karanténou. 

5) Pojištění storna musí být uzavřeno nejdéle v den zaplacení zálohy (leden) 

         
POKUD MÁTE ZÁJEM, DORUČTE PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLY CO NEJDŘÍVE – HOTEL BÁRA POTŘEBUJE POČET 

ÚČASTNÍKŮ. 

Na Vaše případné dotazy      odpoví Mgr. Lucie Braunová                                                                                                                            

         PaedDr. Jana Hrušková 

         Ředitelka školy 
 

 

 

Přihlašuji žáka…………………………..........na pobyt na Benecku v termínu 21. 2. 2022 – 25. 2. 2022 

 

Zavazuji se zaplatit zálohu 50% ceny pobytu 1440,-Kč v termínu, který určí hotel (prosinec 2021) 

Jsem i vědom, že se aktivita uskuteční pouze, když nebude mé dítě nebo třída v karanténě. 

 

 

Datum…………………………………..  Podpis rodiče…………………………………… 
 

 


