
ŠKOLA V PŘÍRODĚ - Informace pro rodiče 

 
Termín: 4.10. - 8.10.2021 

Kde: Penzion Anežka, Ostružná 127, 788 25 

Telefon - školní: 724 342 116 

Cena: 2 200,- Kč + 14 000,- Kč doprava (Škola v přírodě je realizovaná z projektu 

MŽP, doplatek 250,- Kč). 

 

Děti mají zajištěnou stravu 5x denně a pitný režim po celý den, jsou pojištěny, 

přítomen zdravotník paní učitelka Jiřina Kubíková. 

 

Sraz u základní školy Kožušany v 7.45 hodin, odjezd v 8.15 hodin (děti mohou v 

případě potřeby přijít do ranní družiny v 7 hodin). Doprava vlastním autobusem.  

 

S sebou do batůžku: pití (2 lahvičky, děti je budou mít k dispozici po celý pobyt v 

přírodě, pití se bude doplňovat), svačinu, igelitový sáček, papírové kapesníky. 

Kapesné uvážené - doporučuji do 200 Kč. Pokud dítě bere léky - nutné předání u 

autobusu do rukou zdravotníka. Děti, kterým bývá v autobuse nevolno, budou mít 

příslušný lék proti nevolnosti i na zpáteční cestu. 

 

Strava začíná obědem, proto dejte dětem do batůžku s sebou pouze malou svačinku. 

Končíme snídaní, děti dostanou s sebou na cestu malou svačinku. Návrat do Kožušan 

k ZŠ v pátek ve 12 hodin - následuje oběd, potom si prosím děti vyzvedněte. Jen ve 

vyjímečných případech bude ŠD do 15 hodin. 

 

S sebou: nepromokavá sportovní obuv + jedna náhradní, přezůvky, tepláková 

souprava, šusťáky, plavky, ručník, hygienické potřeby, spodní prádlo, pyžamo, 

ponožky, sprej na klíšťata, kšiltovku, jarní čepici, pláštěnku, fleecovou bundu.  

Učivo do igelitky - sdělíme před odjezdem, vlastní knihu na čtení, poznámkový blok, 

pouzdro. 

Nebrat počítačové hry, telefon jen na vlastní zodpovědnost (přes den bude uložen na 

určeném místě, děti ho budou mít k dispozici v době od 19 do 20 hodin). 

 

Přikládám Potvrzení o bezinfekčnosti - nutné donést až v den odjezdu. Musí ho 

odevzdat všichni žáci.  

Posudek o zdravotní způsobilosti budeme vybírat průběžně - nesmí být starší než  

1 rok, vydává dětský lékař. 

 

Před odjezdem předáte: Potvrzení o bezinfekčnosti + kopii kartičky pojištěnce + 

seznam léků, alergie a tel. kontakt na rodiče nebo osobu, které se dovoláme v případě 

potřeby. 

 

Po návratu je možné si vyzvednout Potvrzení o účasti pro zdravotní pojišťovnu, dále 

vrátíme k dalším účelům Posudek o zdravotní způsobilosti. 


