Informace k organizaci odjezdu na Školu v Krkonoších
Odjezd – neděle 6. listopadu 2016
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Žáci a zákonní zástupci se dostaví do budovy školy ke zdravotní prohlídce do učebny 7. B. Zde odevzdáte
potvrzení o bezinfekčnosti s datem odjezdu, kopii kartičky pojištěnce, léky k pravidelnému užívání
v podepsaném a originálním balení vč. způsobu jejich podávání, a pokud jste ještě neodevzdali, potvrzení o
zdravotní způsobilosti vystavené lékařem. Bez těchto dokumentů nemůže dítě odjet. Následně bude dítěti
provedena prohlídka očí, krku, kůže a vlasové části hlavy. V případě zjištěných problémů budou zákonní
zástupci postupovat podle pokynů zdravotníka.
Pokud bývá dítěti při cestování nevolno, podejte mu vhodný lék a informujte o této skutečnosti
doprovázejícího učitele. Zajistěte mu též lék na zpáteční cestu.
Po zdravotní prohlídce se přesunete k autobusu, který bude přistaven na parkovišti u Alberta. Zde předají
zákonní zástupci podepsaný kufr svého dítěte přímo přepravci, který jej uloží do zavazadlového prostoru
autobusu. Po celou dobu Školy v Krkonoších se bude dítě o svůj kufr starat samo.
Cestování
Vzhledem k tomu, že doprava do Krkonoš bude trvat delší dobu, je potřeba dát dětem dostatek jídla a pití.
Doporučujeme lehkou snídani, dále dítě do batůžku vybavit svačinou (jablko, banán), obědem (dle uvážení,
spíše lehčí, nedoporučujeme řízek), odpolední svačinou (oplatek, ovoce) a vhodnými nápoji. Dítě s sebou
nebude mít sladké sycené nápoje (Coca-cola, Fanta apod.), energy drink, brambůrky. Zvažte i množství
jakýchkoliv sladkostí, které dáváte dítěti s sebou. Stravování na místě začíná teplou večeří.
Návrat – středa 16. listopadu 2016
Odjezd autobusu z Krkonoš je plánován na 13 hod, návrat na parkoviště k Albertu po 18 hodině.
Stravování končí obědem, děti dostanou balíček na cestu.
Při návratu přebere zákonný zástupce kufr dítěte přímo od dopravce.
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 ani
tablet.
 Kapesné dle uvážení (děti budou s obnosem hospodařit samy).
 Třídní učitelé upřesní seznam školních pomůcek dětem ve škole.
 Hromadné odhlášení obědů ve školní jídelně škola nezajišťuje.

