
 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ – HÁLŮV MLÝN 
14. – 18. 5. 2018 
 
ADRESA: RS Hálův mlýn, Lažánky 42, 664 71 

DOPRAVA: zájezdový autobus pro 1., 2. a 3. ročník (cesta tam), 3. ročník zpět hromadnou 
dopravou,  
4. a 5. ročník tam i zpět hromadnou dopravou (podrobnosti upřesníme) 

SRAZ: pondělí 14. května v 8.00 před sokolovnou (platí pro všechny) 

NÁVRAT: pátek 18. května v 16.00 k sokolovně (platí pro všechny) 

KONTAKT: Mgr. Petr Juráček, tel.: 731 485 909, jednotliví třídní učitelé 
 
ORGANIZAČNÍ INFO: podrobnější informace budou podány ve škole na schůzce pro rodiče 2. 
5. od 16.30, doporučujeme především pro nižší ročníky, prezentace bude zaslána všem 
 
PLATBA: první záloha 1 000 Kč do 30. dubna na účet školy pod přiděleným variabilním 
symbolem dítěte, doplatek bude vyčíslen až po započítání všech nákladů v červnu 2018 
 
NÁPLŇ, ČINNOSTI: řeší individuálně pedagogové pro každou třídu, část programu je společná 
 
 
 

V DEN ODJEZDU ODEVZDEJTE V OBÁLCE OZNAČENÉ PŘÍLOHOU Č. 1  
TŘÍDNÍM UČITELŮM: 
 
- průkazku zdravotní pojišťovny (může být kopie) 
- očkovací průkaz (může být kopie) 
- léky + rozpis užívání 
- platný posudek o zdravotní způsobilosti od ošetřujícího dětského lékaře 
 (stačí z minulého roku, platnost 12 měsíců,) – příloha č. 2 (případně formulář od lékaře) 
- prohlášení zákonných zástupců dítěte – příloha č. 3 
- hlavní zdravotnice: Pavlína Limberková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

DOPORUČENÝSEZNAM VĚCÍ 
(VŠE ŘÁDNĚ OZNAČTE A PODEPIŠTE) 

 
VĚCI NA CESTU 
batůžek se svačinou, nepoškozená,  podepsaná láhev s pitím, nepoškozená odolná pláštěnka 

VĚCI S SEBOU (pouze doporučení, připravte věci dle předpovědi počasí): 
5x spodní prádlo 
1x nátělník - košilka 
5x ponožky, punčocháče nebo podvlíkačky 
1x teplé ponožky 
2-3x tričko s krátkým rukávem 
2x tričko s dlouhým rukávem 
1x mikina (flees) nebo svetr 
1x šusťákové kalhoty a bunda nebo větrovka/popř. teplejší bunda (dle počasí a uvážení) 
2x tepláky nebo adekvátní oblečení na ven 
kalhoty na cestu 
šortky/krátké kalhoty 
pyžamo 
plavky (dle počasí) 
kšiltovka, sluneční brýle 
2x ručník 
kapesníky (nejlépe papírové - dostatek) 
pevnější boty, holínky, sandály, (nedoporučujeme nové nerozšlápnuté boty) 
dostatečně velký prodyšný pytel na špinavé prádlo 
přezůvky 
 
TOALETNÍ POTŘEBY 
kartáček + pasta na zuby, kelímek, hřeben, tělové mýdlo, šampon pro starší, krém na 
opalování, pouzdro s 
psacími potřebami a pastelkami, knížka, malá hračka...(karty, pexeso, kvarteto, stolní hra, 
puzzle apod.), plyšák na spaní, baterka, kapesné dle uvážení (doporučená částka 100Kč) 

Repelent zakoupí třídní učitelé pro celou třídu, případné náramky proti hmyzu přibalte do 
zavazadla. Prosíme, nedávejte dětem s sebou cenné věci, mobilní telefony a jinou 
elektroniku! Kromě malé sladkosti na cestu dětem další sladkosti nedávejte, budou je 
dostávat v rámci her a soutěží. 
 
 
Žáci si s sebou nebudou brát nože a jiné nebezpečné věci! Před odjezdem prohlédněte dětem 
hlavy. Podle potřeby dejte dětem před cestou Kinedryl a igelitový sáček.  
 
Všechny věci balte společně s dětmi, ať ví, co mají s sebou. 
 
 
 
 
 



 

 

příloha č. 1 
 
 
jméno: _____________________________________________________________________ 
 
       alergie: 
 
adresa bydliště:     léky: 

mobil matky:      nevolnost v autobuse: 

mobil otce:      jiná sdělení: 
 
 

................ zde odstřihněte a nalepte na obálku ……... 
 

příloha č. 3 

 
 
Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

Prohlašuji, že mé dítě  _____________________________ nar.__________________ 
je způsobilé zúčastnit se školy v přírodě v RS Hálův mlýn v termínu 14. – 18. 5. 2018. 

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném 
znění, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, 
dítě nejeví známky akutního onemocnění 
 a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že 
by  
v posledních 14 dnech před odjezdem do školy v přírodě přišlo toto dítě do styku s osobami 
nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Jsem si vědom(a) právních 
následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  

 

V ___________ dne 13. 5. 2018                        __________________________ 
podpis zákonných zástupců dítěte 

 

 

 

 



 

 

příloha č. 2 
 
 
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE  
K ÚČASTI NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte  
 
………………………………………………………………………………………… 
 
datum narození:  ………….…………………………………………………………… 
 
adresa místa trvalého: ………………………………………………………………… 
 

1. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: 
a) je zdravotně způsobilé 
b) není zdravotně způsobilé 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) ……………………………... 
 

Posudek je platný 2 roky od data jeho vydání,  pokud nedojde ke zhoršení zdravotního stavu dítěte po dobu 2 let 
od data vystavení posudku. 

 

2. Potvrzení o tom, že dítě 
a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  ANO – NE 
 
b) je proti nákaze imunní (typ/druh)…………………………………………………………… 
 
c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh)………………………………………. 
 
d) je alergická na………………………………………………………………………………… 
 
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)………………………………………………….. 

 

 

datum vydání posudku:                                                      podpis, jmenovka lékaře 
      razítko zdrav. zařízení 


