Základní škola
a mateřská škola Morašice
okres Chrudim

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Termín: 20. – 24. 6. 2016
Místo: Daňkovice – Selský dvůr (Penzion Selský dvůr Daňkovice, Daňkovice 24, 592 03 Sněžné,
tel.: 566664389, www.selskydvur.net).
Cena: 2 300 Kč (zahrnuje dopravu, ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, celodenní program,
materiální vybavení, drobné odměny, oběd v den odjezdu navíc).
Časový harmonogram: V pondělí odjezd od ZŠ v 8:30 hod. (sraz účastníků ve škole v 8 hodin), příjezd
do Daňkovic cca v 10:00, ubytování, oběd. Program školy v přírodě začíná v pondělí ve 14 hodin a končí
v pátek obědem. Po obědě odjezd z Daňkovic, předpokládaný návrat ke škole v 14:30.
Co s sebou:
Tepláková souprava 1x, větrovka 1x, tepláky 1x, kraťasy 1x, triko s dlouhým rukávem 2x, triko s krátkým
rukávem 2x, mikina 1x, spodní prádlo a ponožky, teplé ponožky 1x, oblečení do budovy na hraní,
pyžamo, pokrývka hlavy, pláštěnka, pevné sportovní boty 2x, holínky, přezuvky, hygienické potřeby
(kartáček, pasta, hřeben, mýdlo, ručník, opalovací krém), papírové kapesníky, šátek na hry, oblíbená
knížka (časopisy), blok, psací potřeby, pastelky (fixy), indiánský převlek, kapesné dle vašeho uvážení,
malý batůžek na cestu (do něj svačinku a lahev s pitím).
Pokud si dítě s sebou poveze jakákoliv dražší zařízení (telefon, tablet, fotoaparát apod.),
upozorňujeme, že za poškození či ztrátu těchto věcí neručíme!
Všechny věci dětem označte!
Léky: užívá–li dítě léky, odevzdejte je nejlépe v originálním balení, označené celým jménem
a přehledem dávkování pro zdravotníka.
V den odjezdu budete odevzdávat: kartičku pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti (prohlášení rodičů
včetně kontaktů na rodiče), lékařské potvrzení dítěte (kdo ještě neodevzdal), očkovací průkaz dítěte,
případné léky, které dítě užívá.
Doplatek: doplatek ceny za školu v přírodě ve výši 1300 Kč odevzdejte ve škole nejpozději
ve čtvrtek 16. června 2016 (Celková cena činí 2300 Kč, zálohu jste uhradili ve výši 1000 Kč).
Na školu v přírodě s dětmi pojedou obě třídní učitelky, na programu pro děti budou spolupracovat ještě
sportovní lektoři Ski Fanatic, po celou dobu pobytu bude přítomen i zdravotník.

Zbývá už jen objednávka krásného počasí....
Těšíme se na krásné společné zážitky!

