
Školní výlet – 4., 5. ročník, červen 2016 

Vážení rodiče, 

na základě domluvy během třídních schůzek konaných dne 25. 4. 2016 je naplánován školní 

výlet do Světa techniky v Ostravě na výukový program „Roboti v našem životě“. Výlet 

financuje Sdružení rodičů Kaštanová, z.s. 

Termín: 15. 6. 2016 (středa) 

Čas a místo srazu: 6.40 hodin před školou – prosím o dochvilnost 

Čas a místo návratu: škola kolem 14.45 hodin 

Cílové místo výletu: Svět techniky Ostrava 

Dopravní prostředek: vlak 

S sebou: pohodlné oblečení a obuv – přizpůsobit aktuálnímu počasí, svačinu a pití na celou 

dobu konání akce, průkaz zdravotní pojišťovny (předat při srazu třídní učitelce, při návratu 

bude žákům vracen) 

Mobilní číslo třídní učitelky v době konání akce: 731 626 976, Martina Kišová 

Výlet se koná za každého počasí. 

------------------ zde odstřihněte a vyplněné odevzdejte do čtvrtku 9. 6. 2016 ---------------------- 

 

Souhlas zákonných zástupců: 

Souhlasím s účastí našeho dítěte ……………………………………………………………….. 

datum narození ………………..zdravotní pojišťovna ……………tel. kontakt ……………….. 

na školním výletě se vzdělávacími prvky v Ostravě – Svět techniky, termín 15. 6. 2016, 

o kterém jsme byli školou informováni. 

Před školou se žáci sejdou nejpozději v 6.40 hodin. Předpokládaný návrat je v 14.45 hodin. 

Doprava tam i zpět vlakem. Po dobu přepravy, pobytu ve Světě techniky i výukového 

programu bude přítomen pedagogický pracovník. 

Po návratu ke škole žák (označte jednu možnost): a) odchází sám 

       b) půjde do ŠD 

       c) bude vyzvednut zákonným zástupcem 

Beru na vědomí poučení o správném chování, bezpečnosti a ochraně zdraví dítěte, poučení 

o rizicích, které z účasti vyplývají. 

Jsem si vědom toho, že akce se může zúčastnit pouze účastník, jehož zdravotní stav není touto 

akcí a její náročností ohrožen a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní účastníky.  

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel 

(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,…): 

 

V Třinci dne ……………….  Podpis zákonného zástupce: …………………………….. 


