
INF)RMACE KE ŠK)LE V PŘÍR]DĚ

Vážení rodiče,
zasíláme vám pokyny k pobytu dětí ve škole v přírodě
ve dnech 30.5. - 3.6' v hotelu Kamzík a v hotelu Moravice
v Jeseníkách'

Hotelové zařÍzenÍ .je umÍstěno V pěkném horském prostředÍ v blízkosti lesa. ckolí poskytuje
dostatek možnostÍ k vycházkám i hrám,

Ubytování je zajištěno v pokojích hotelu. Pokoje jsou vybaveny sociálnÍm zařízením a
koupelnou' V místě ubytování je také zajištěno stravování - snÍdaně, obědy, večeře a svačiny,
pitný reŽim. První strava V den příjezdu v pondělÍ bude oběd, poslední v den
odjezdu v pátek také oběd.

Děti dodají do 25.5. posudek lékaře.
V den odjezdu musÍ být odevzdán vyplněný formulář prohlášení o bezinfekčnosti,

t bude v ondělí 30'5. v 7.30 hod. u šk

Kontakt na mobilní telefon, kteý bude neustále V provozu : 725 745 161

Adresa místa pobytu :

hotel Kamzík, Malá Morávka,
793 36 Karlov pod Pradědem 182

jEZNAM VĚCÍ NA PoBYT:
spodní prádlo, ponožky, trička s krátkým rukávem, teplé košile, mikiny, teplá tepláková
souprava,dvoje rezervnÍ tepláky, teplý svetr, teplejší bunda s kapúcí ( dle počasí ), šusťáková
souprava, teplejší pyžamo, čepice na hlavu,šátek na krk,plavky,nafukovacÍ kolo pro
neplavce,koupacÍ čepice, kapesníky, pláštěnka, kvalitnÍ turistická obttv, botasky, přezŮvky,
ručnÍk, osuška,mýdlo, pasta,karláček na zuby,hřeben, sluneční býle,opalovacÍ krém,repelenť
např.Predator, rezervní dioptrické býle, dopisní obálky a adresy,známky,plastová láhev na čaj
(0,5 l'), malý batoh na výlety, igelitová taška na špinavé prádlo, menší poznámkový blok,
maska na karneval, fixy, pastelky, nŮŽky, voskovky, lepidlo, knížka, stolní hra, oblíbená hračka,
léky pokud dítě užívá, kapesné. PlatÍ domluva, že děti u sebe nebudou mít mobilní telefony a
tablety.

Doporučujeme dát dětem spíše sÍarší oblečení a obuv a označit je monogramem nebo
značkou. Nedávejte dětem s sebou cenné věci - šperky,elektroniku, (za ztrátu cenných věcí
škola neručí ).

lnformace k výIetu na Praděd 30.5.
Pokud souhlasÍte s účastí dítěte na výletu na Praděd, je potřeba platbu ve výši 100,- Kč
odevzdat třídní učitelce do 25.5. Pokud se výlet z důvodu špatného počasí neuskuteční, bude
částka dětem vrácena"


