
Výlet na hory (Mísečky, pramen Labe) – CELÁ ŠKOLA 

Dne 27. 9. se koná výlet celé školy na hory. 

Sraz v 7:30 hodin, návrat do 14:30 ke škole. 

S sebou: jídlo na celý den, pití, pevné boty, teplé oblečení, pláštěnku (nepromokavou bundu), čepici nebo 

čelenku, slabé rukavice. 

Kapesné podle vlastního uvážení, komu je špatně – KINEDRIL. 

Adaptační pobyt – Pension Radvanice 29. 9. – 1. 10. 2021 – CELÁ ŠKOLA 

Ve středu 29. 9. vyrážíme celá škola objednaným autobusem do oblasti Broumovska. Ubytujeme se 

v pensionu Radvanice. 

Děti čeká bohatý program přizpůsobený věkovým možnostem. Součástí programu je třeba rozhledna 

Žaltman a cesta vlakem do Teplických skal. 

Máme objednanou i přednášku policisty na téma bezpeční dětí a dopravní výchova.  

Výchovnými a vzdělávacími cíli je samostatnost dětí, spolupráce kolektivu, etická výchova a zážitkové 

vzdělávání. 

Všechny potřebné informace dostaly děti písemně. 

Návrat – v pátek na oběd do školy. 

 
SOUHLAS S AKTIVITOU 

Souhlasím s účastí mého syna (dcery) ………………………………………….. 

na mimoškolní aktivitě ADAPTAČNÍ KURZ 

 

TERMÍN   29. 9. – 1. 10. 2021 

     

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, datum narození) ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na mimoškolní aktivitu vybavím svoje dítě dle doporučení školy. V 

případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů. Platba 

– v den odjezdu v hotovosti 1 100,- (prosíme přesnou částku v podepsané obálce) 

Nebo na účet školy 86-302600247/0100 s jménem žáka a správným VS do pátku 24. 9. 2021 

-  

 

Čestné prohlášení zákonných zástupců žáka o zdravotní způsobilosti žáka (bezinfekčnost) 
Prohlašuji, že ŽÁK    datum narození    adresa 
_______________________________________________________________________________________  
 
- nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a v 5 kalendářních dnech před odjezdem na 
mimoškolní aktivitu dítě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou 
z nákazy (včetně COVID SARS 19), ani mu není nařízeno karanténní opatření.  
 
- že dítě nemá vši!!!! 

 

V Dolní Branné dne 29. 9. 2021                                  _____________________________________ 

              podpis zákonných zástupců žáka 

 
 

 

 



Dopravní výchova ve Dvoře Králové – 4., 5. TŘÍDA 

Dne 8. 10. v 7:10 hodin odjíždíme na dopravní hřiště do Dvora Králové. 

Oběd je ve škole. 

S sebou: helmu, pití, svačinu, sportovní oblečení. 

 

13. 10. Přespolní běh na Bakově 

15. 10. Den otevřených dveří ve škole s doprovodným programem 

 

 


