
Vážení rodiče, 

rádi bychom Vám oznámili, že jsme se rozhodli v květnu 2022 uspořádat tradiční jazykový a 

sportovní pobyt v Poniklé v Krkonoších pro 3.-5. ročník. 

Během pobytu se děti dopoledne intenzivně věnují výuce anglického jazyka – formou her, soutěží, 

kvízů, a hlavně komunikaci v horském prostředí. Odpoledne pak nabyté vědomosti procvičují – opět 

formou her, sportovních aktivit. Naprostá většina aktivit se odehrává venku (pokud počasí jenom 

trochu dovolí). 

Pro přihlášení dítěte prosíme vyplňte formulář na odkazu: 

https://forms.office.com/r/LWV2xRjcW2 

 

V případě většího počtu uchazečů, než je kapacita objektu (50), budou brána v úvahu následující 

kritéria: 

- Kázeňská opatření – tzn. v případě důtky, napomenutí dítě nebude na výjezd přijato 

- Pořadí přihlášek (přihlášky se automaticky řadí podle doby podání) 

Upozorňujeme na fakt, že podáním přihlášky vyjadřujete souhlas s dodržováním epidemiologických a 

hygienických pravidel, která budou v dobu pobytu platit – bezvýhradně (výjimku tvoří lékařské 

potvrzení o nemožnosti plnění opatření). 

Zároveň doufáme, že v květnu bude situace již jednodušší. 

Škola nesjednává pojištění stornopoplatků v případě individuální neúčasti (např. z důvodu nemoci). 

Proto doporučujeme individuální připojištění.     

 

PŘIHLÁŠKY, PROSÍME, PODÁVEJTE DO 15. 3. 2022, do 20. 3. 2022 budete vyrozuměni o přijetí na 

zájezd (popř. o možnosti náhradníka či nepřijetí) 

 

Místo: penzion Krakonošovo zátiší, Poniklá, www.krkonose-zatisi.cz  

Termín: 23. 5. – 27. 5.2022 

Cena: 2 600 Kč – zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu, pitný režim, potřeby – papíry, fixy, lepidla 

apod. – na konci pobytu bude provedeno vyúčtování a z účtu bude stržena reálná částka (částka 2600 

vychází z odhadu počtu dětí a ceny autobusu). 

Částku 2600 Kč vložte na účet dítěte v elektronické pokladně školy v případě jeho přijetí na pobyt do 

10. 5. 2022 

Odjezd: 23. 5. 2022 v 9,00 hodin od budovy školní jídelny  

Příjezd: 27. 5. 2022 okolo 12,00 hodin ke školní jídelně  

Začínáme obědem v pondělí, 23. 5., končíme snídaní 27. 5. 2022  

Program: dopoledne – výuka Aj – hravá, komunikativní forma  

                  odpoledne a večer – sport, hry, soutěže s procvičením Aj 

https://forms.office.com/r/LWV2xRjcW2


Oblečení: sportovní, budeme většinou venku, minimálně 2-3 páry sportovní obuvi, pláštěnka, 

přezůvky, šátek, teplejší bunda (pro případ zhoršeného počasí), pyžamo, čepice. Pro jistotu i sadu 

teplejšího oblečení – budeme v horském prostředí. 

Respirátor, popř. roušky. 

Pomůcky na výuku: blok, notes nebo sešit, penál, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, staré noviny nebo 

letáky (cca 15-20 stránek), štětec – plochý (lepší).  

Prosíme, aby děti přinesly do školy během týdne před odjezdem papírové krabičky menších rozměrů 

(např. od léků, čajů, zubní pasty, sýrů…) – pokud doma budete mít volné – budeme je potřebovat na 

tvořivé aktivity. 

 

Elektronika – dle Vašeho uvážení, není potřeba, každý si ručí sám. 

Kapesné – dle Vašeho uvážení, cca 200,- Kč, děti si mají možnost po obědě zakoupit nějakou sladkost,  

K odjezdu je nutno přinést:  

- potvrzení o zdravotní způsobilosti (ne starší než dva roky, je tedy možné využít potvrzení z letního 

tábora, hor atd.) – formulář najdete ke stažení na webových stránkách školy  

- potvrzení o bezinfekčnosti – podepsané rodiči, datum dne odjezdu – ke stažení na webových 

stránkách školy  

- pokud Vaše dítě bere nějaké léky, má alergii, prosíme lísteček do obálky, případně léky a medikaci 

(pokud dítě nebude mít u sebe – v tomto případě prosíme o informaci) - jakékoliv informace, které 

považujete za důležité (do obálky) 

S případnými dotazy se prosím obraťte na: hana.pakandlova@6zskolin.cz, 

matthew.lowder@6zskolin.cz, eva.skalnikova@6zskolin.cz, martina.safrankova@6zskolin.cz 

 

mailto:hana.pakandlova@6zskolin.cz
mailto:matthew.lowder@6zskolin.cz
mailto:eva.skalnikova@6zskolin.cz
mailto:martina.safrankova@6zskolin.cz

