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

Termín: 15. 5. – 19. 5. 2023 

Cena: 3000 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 3000 vychází 

z odhadu počtu dětí a ceny autobusu). 

Částka 3000 Kč bude stržena z účtu dítěte v elektronické pokladně školy dne 10. 5. 2023 

Odjezd: 15. 5. 2023 v 9,00 hodin od budovy školní jídelny  

Příjezd: 19. 5. 2023 okolo 12,00 hodin ke školní jídelně  

Začínáme obědem v pondělí, 15. 5., končíme snídaní 19. 5. 2023  

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.  

Ne holiny!!! Jsou v tomto prostředí spíše nebezpečné. 

Hygienické pomůcky 

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. 

Dále pak prosíme zabalte dětem: 

1 prázdnou plastovou láhev (1,5 litru) – budeme potřebovat na výrobek. 

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.) – ke stažení na webových stránkách školy: 

https://1url.cz/ArpFM 

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

stránkách školy: 

https://1url.cz/trpFt 

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

(pokud dítě nebude mít u sebe). Pokud dítě bude mít léky u sebe, 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 
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