ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p.o.

Informace pro rodiče
Ozdravný pobyt (OP) Žiar, Slovensko
se koná v termínu 19. 3. - 29. 3. 2018 (návrat během velikonočních
prázdnin).
Pro žáky je připraven program se zaměřením na environmentální výchovu.
Součástí pobytu jsou také exkurze, výlety, přednášky, besedy.
Příspěvek na drobné odměny pro žáky, zdravotníka a nákup drobných
pomůcek pro EVVO program činí 200 Kč.
Zkontrolujte platnost pasu nebo občanského průkazu pro děti.
Je nutné zajistit ze strany rodičů pojištění dítěte v zahraničí.
Sraz účastníků:

19. 3. 2018 v 7.40 hodin

Odjezd od školy:
19. 3. 2018 v 8.00 hodin
Dětem, kterým bývá špatně v autobuse, dejte lék proti nevolnosti (Kinedryl)
nejméně 30 minut před odjezdem. Cesta trvá přibližně 3 hodiny, vzdálenost
asi 170 km. V místě ozdravného pobytu žáci dostanou oběd.
Návrat ke škole:
29. 3. 2018 kolem 12.00 – 13.00 hodin
Odjezd z místa pobytu 29. 3. 2018 v 9.00 hodin po snídani, se svačinou
v balíčku na cestu.
Důležité kontakty:
Telefonní číslo, na které můžete volat:
E-mail, na který můžete psát:
Webové stránky školy:
Telefonní číslo do školy:

734 264 217
7zs@7zstrinec.cz
www.7zstrinec.cz
558 993 621 (p. ekonomka)

Prosíme rodiče, aby své děti po dobu ozdravného pobytu
nenavštěvovali.

ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, p.o.

Prosíme rodiče, aby svým dětem volali pouze v případě nutnosti, a to
v době odpoledního klidu. Doporučujeme písemnou korespondenci,
dětem můžete dát s sebou do zavazadla předepsané obálky se známkami
(zahraniční korespondence). Upozorňujeme rodiče, že dopisy dětí jsou
psány pod vlivem momentálních emocí.
Adresa pobytu:

Chata Třinec
Žiarska dolina 222
032 05 Smrečany
Slovenská republika

Do pátku 9. 3. 2018 předat třídní učitelce nebo vedoucí OP:
- závaznou přihlášku
- posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený dětským lékařem nebo platnou
JPP (zde pouze u posudku prodlužujeme termín do středy 14. 3. 2018)
- specifické potřeby dítěte
- plnou moc
- kopii platného evropského průkazu zdravotního pojištění dítěte
- kopii pojištění dítěte v zahraničí
- příspěvek 200 Kč
V den odjezdu 19. 3. 2018 předat třídní učitelce nebo vedoucí OP závazné
prohlášení (o bezinfekčnosti), průkaz zdravotní pojišťovny (originál),
pojištění do zahraničí (originál).
Do zavazadla nezapomeňte podepsané léky s dávkováním, na místě pobytu
se předají zdravotníkovi.
V případě dotazů, nejasností kontaktujte vedoucí OP e-mailem:
martina.kisova@7zstrinec.cz nebo osobně po předchozí dohodě.
Martina Kišová, vedoucí OP

