
Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST se sídlem Školní 73,
289 41 Pňov-Předhradí,
Místo poskytování vzdělávání a školských služeb                            
Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III

Adaptační výjezd - rekreační areál Pecka 2021

Kam: rekreační areál Pecka http://www.ubytovani-pecka.cz/

Kdy: úterý 7. 9. - pátek 10. 9. 2021

Sraz: v 8:30 na nádraží v Poděbradech

Odjezd: v 9:02 vlakem

Návrat: v pátek 10. 9. ve 14:52 hod. na nádraží v
Poděbradech
Co nás čeká: společné setkání po dlouhé pauze
způsobené protiepidemiologickými opatřeními, tradiční ladění po prázdninách s novými i
známými spolužáky, v nových skupinách trojročí, se známými i novými učiteli a asistenty.
Prožijeme konečně čas při společných aktivitách na louce, v lese, možná i u koupaliště, při
společném opékání buřtů a zpěvu u táboráku, podnikneme společné výlety do okolí a
mnoho dalšího...
Cena 1 600 Kč
V ceně je ubytování v chatkách (lůžkoviny jsou v ceně), plná penze - 3x snídaně, 3 x
oběd, 3 X večeře,pitný režim, doprava vlakem (nutný respirator/ rouška 4 ks).

Závaznou přihlášku odevzdejte do středy 1.9. 2021 (první školní den) třídnímu učiteli,
předtím můžete odevzdat přihlášku ve škole v kanceláři po předchozí domluvě nebo poslat
emailem do kanceláře školy na info@skola1radost.cz.
Úhradu prosím provádějte do 1.9. 2021 bezhotovostně na účet školy, číslo
2901549390/2010, nutné dát do zprávy pro příjemce: „ADAPTAČNÍ VÝJEZD 21/22,
PŘÍJMENÍ a JMÉNO“ účastníka, variabilní symbol žáka a specifický symbol akce “
s.s.70 ”( případně je možné platit v hotovosti v pokladně školy v úředních hodinách, po
předchozí dohodě).
S sebou:
min. 4x respirator/rouška na cestu vlakem i pobyt, oblečení vhodné pro pobyt v
přírodě, vhodnou sportovní obuv, pláštěnku, hygienické potřeby, ručník, plavky, menší
batoh na výlety, baterku, léky(s popisem, jak užívat - předat tř. učiteli), kapesné dle uvážení
rodičů - doporučujeme 200 - 300 Kč, doporučujeme nebrat s sebou mobily, tablety apod.
Počítáme, že se zúčastní všichni žáci, pravidelné vyučování ve škole nebudeme
organizovat.

http://www.ubytovani-pecka.cz/
http://www.ubytovani-pecka.cz/


Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST se sídlem Školní 73,
289 41 Pňov-Předhradí,
Místo poskytování vzdělávání a školských služeb                            
Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady III

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ VÝJEZD - 7. 9. - 10. 9. 2021

Jméno a Příjmení třída

Rodné číslo Zdravotní pojišťovna

Adresa bydliště

Mobil matka Mobil otec

Mobil žák/yně Další kontakt.os.

Zdravotní stav – rodiče vyplní i v negativním případě

Dítě je zdravé a může se zúčastnit adaptačního výjezdu: ANO   -   NE

Zvláštní upozornění – např. alergie, omezení, pravidelně užívané léky, neplavec

Dítě prodělalo Covid?     ANO   -   NE Termín prodělání:

Zavazuji se uhradit částku 1 600,- Kč  dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu.

V den odjezdu odevzdáme potvrzení o aktuálním zdravotním stavu – tzv. „bezinfekčnost“.

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

Dne:...........................................Podpis zákonných zástupců - rodičů………....................................................

---------------------------ZDE ODSTŘIHNĚTE - odevzdat v den odjezdu-----------------------

Základní škola a Střední škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O BEZINFEKČNOSTI

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému dítěti………….………………………..………..,

narozenému ………………………....…, bytem …………………………………………………..

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující

lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech

přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly infekční chorobou.

Dítě je schopno zúčastnit se adaptačního výjezdu v termínu 7.9. - 10. 9. 2021. Jsem si

vědom/vědoma právních následků, které by mě postihly, kdyby mé prohlášení bylo

nepravdivé.

V ……………………………....…. dne …………………….………

Podpis zákonných zástupců žáka ………………………………………………...………


