POKYNY K POBYTU V KRKONOŠÍCH
Vážení rodiče,
posíláme vám informace k pobytu vašeho dítěte ve Škole v Krkonoších. Pečlivě si vše prostudujte, aby děti měly
vše, co budou potřebovat. Některé informace pro jistotu zopakujeme. Informace a všechny potřebné formuláře
naleznete také na webových stránkách školy v sekci Projekty – Ekobádání.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ
Osobní věci si žáci zabalí do kufru, kvůli udržení pořádku na pokojích nedoporučujeme tašku ani batoh.
Přidejte tašku na špinavé prádlo. Kufr balte společně, ať má účastník přehled, kde co má. Víko kufru vybavte
seznamem věcí, na kterém bude uvedeno jméno a třída. Pokud po příjezdu zjistíte, že dítěti něco chybí, budete mít
možnost prohlédnout si neidentifikovatelné zapomenuté věci v kanceláři školy, kde budou uloženy jeden rok a pak
budou zlikvidovány. (Doufáme, že to nebude nutné a krabice bude prázdná, ale zatím se to bohužel nikdy
nepodařilo  )

S sebou doporučujeme: domácí kalhoty nebo tepláky, trička s dlouhým i krátkým rukávem, mikina, svetr, ponožky a
spodní prádlo na každý den, pyžamo, plavky, pevná pláštěnka, 2x pevná vycházková (voděodolná) obuv, přezůvky,
nepromokavá zimní bunda, zateplené (nepromokavé) kalhoty, podvlékací kalhoty, 2x zimní čepice, 2x rukavice, šála,
doporučujeme náhradní (teplé) oblečení. Boty budou zimního charakteru. S sebou si též vezmou batoh na vycházky,
nedoporučujeme tašku.
Hygienické potřeby: do toaletní taštičky uložte zubní pastu a kartáček na zuby, sprchový gel, šampon a hřebínek. Dále
budou děti potřebovat 1x malý ručník, 1x větší ručník, papírové kapesníčky (balík) a další dle uvážení. Doporučujeme
mýdlo a šampon v umělohmotném obalu, v žádném případě ve skle.
Ostatní potřeby: velký bavlněný šátek, látková taška na špinavé prádlo, ramínko na šaty (povinné – nebude
vráceno), baterka.
Školní potřeby: pouzdro (s nůžkami, lepidlem, perem, tužkou, pastelkami, fixami…). Drobné kapesní společenské hry,
dopisní papír a známky.
Ostatní: Kapesné dle uvážení rodičů (děti budou s obnosem hospodařit samy). Sladkosti jen ve velmi omezené míře.
Z důvodu možnosti poškození nebo ztráty s sebou děti nebudou mít cenné věci, mobilní telefon, počítač ani tablet.
Děti se budou soustředit na čerpání podnětů z přírody a osvojení nových zkušeností než na displej a sluchátko
dostupné po celý rok. Musí se učit spolehnout se samy na sebe. V nutném případě je spojení s rodiči samozřejmostí.

ODJEZD – PONDĚLÍ 9. DUBNA 2018
Sraz žáků je na parkovišti u Alberta v 7:00 u daného čísla autobusu (sdělíme těsně před odjezdem)
Před odjezdem odevzdáte prohlášení o zdravotním stavu a o bezinfekčnosti s datem odjezdu, kopii kartičky
zdravotní pojišťovny. Užívá-li dítě léky, předáte je v uzavřeném balíčku (nejlépe v uzavíratelné kabelce, ne
v papírové obálce), označené jménem dítěte a dávkováním vč. způsobu jejich podávání. Léky se budou přebírat
pouze v originálním balení. Dětem nebudou podávány doplňky stravy. Třídní učitel nebo vedoucí autobusu za vaší
přítomnosti překontroluje předanou dokumentaci dítěte.
Pokud dítě trpí nevolností při cestování, zajistěte mu vhodnou terapii a informujte o ní třídního učitele nebo
vedoucího autobusu. Zároveň odevzdáte užívaný lék na nevolnost na zpáteční cestu. Opět označený jménem.
Dítě osobně předáte vedoucímu autobusu a zavazadlo označené jménem a třídou dítěte předáte přímo přepravci,
který je uloží do zavazadlového prostoru autobusu. Po celou dobu Školy v Krkonoších se bude dítě o svůj kufr starat
samo.
Strava na první den
První společné jídlo je brzká teplá večeře v den příjezdu.
Vzhledem k tomu, že doprava do Krkonoš bude s plánovanými přestávkami trvat delší dobu, dejte dětem zejména
dostatek pití a lehce stravitelného jídla. Doporučujeme lehkou snídani, do batůžku dopolední svačinu (jablko, banán),

oběd (dle uvážení, spíše lehčí, nedoporučujeme řízek), odpolední svačinu (oplatek, sušenky, ovoce) a pití. Dítě
s sebou nebude mít sladké sycené nápoje (Coca-cola, Fanta apod.), energy drink, brambůrky ap. Sladkosti můžete
dítěti dát pouze v omezeném množství.
Stravování
Strava se podává 5x denně, pro děti je zajištěn pravidelný pitný režim.
Ubytování je plánováno ve dvou až čtyřlůžkových pokojích.

NÁVRAT – PÁTEK 13. DUBNA 2018
Stravování končí obědem, děti dostanou balíček a pití na cestu.
Odjezd autobusu z Krkonoš je plánován zhruba na 13,00 h s příjezdem na parkoviště k Albertu cca po 18 h. Pro
přesnější hodinu příjezdu je možné telefonicky kontaktovat přímo vedoucí jednotlivých autobusů.
Při návratu si rodiče převezmou dítě a od dopravce kufr. Případné poškození jsou povinni ihned nahlásit přepravci,
třídní učitelce nebo vedoucímu autobusu a vyčkat na řešení.
Poznámky
 Veškeré věci, které bude mít dítě s sebou, musí mít podepsané a ručí si za ně samo.
 Zvolte teplé oblečení a vhodnou obuv, pláštěnku, čepici, rukavice, ramínko na sušení věcí.
 Z důvodu možnosti poškození nebo ztráty s sebou děti nebudou mít cenné věci, mobilní telefon, počítač
ani tablet.
 Kapesné dle uvážení (děti budou s obnosem hospodařit samy).
 Třídní učitelé případně upřesní seznam školních pomůcek.
 Do programu je zařazeno plavání.
Důležité upozornění
Vážení rodiče, alespoň 1x svým dětem napište pohled nebo dopis, některé děti na něj budou čekat…..
Adresa pro posílání pošty
Hotel Erlebachova bouda
Špindlerův Mlýn 109
543 51 Špindlerův Mlýn (nezapomeňte uvést jméno dítěte)
Kontaktní telefony
(volejte jen v akutním případě)
606 663 871 – ředitelka
Děkujeme, že nebudete využívat telefony ubytovacích zařízení.
Děkujeme za projevenou důvěru, dodržení doporučení a za vstřícné rodičovské pochopení.
Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za pečlivou přípravu organizace a programu Školy v Krkonoších.
Mgr. Olga Bauerová
ředitelka

