
INFORMACE K VÝJEZDU TŘÍDY 6.A a 6.B
Pobyt Šesťáci, vítejte!

20.- 22. 9. 2017
SPORTHOTEL RELAX***, Veletov 106, 280 02 Kolín, http://sporthotelrelax.cz/ 

sraz: středa 20. 9. v 9:00 před školou
návrat: pátek 22.9. cca ve 14:30 před školu
Doprava objednaným autobusem vyšší třídy tam i zpět.

Program v rozsahu 8 hodin pro třídu zaměřený spolupráci,  posílení soudržnosti mezi 
dětmi, podporu dobrých vztahů a dodržování pravidel chování je připraven školním 
metodikem prevence, školní  psycholožkou a lektorkou prevence externí organizace 
Prevalis, z. s.  (Miroslav Hricz, Linda Růžičková, Klára Vožechová) 

Další program je připraven třídními učiteli a dalšími členy pedagogického doprovodu. 
K využití jsou sportoviště v areálu hotelu.

s sebou: přezůvky, oblečení na sport, oblečení do přírody a na hry – může se ušpinit, 2x 
pevná obuv, lepidlo, nůžky, psací potřeby (pastelky/fixy), blok.

Doporučujeme (a prosíme o spolupráci), aby si děti nebraly mobilní telefon, budou mít 
dostatek společného programu. 
Pro spojení s Vámi bude k dispozici telefon 724 238 323 – zást. řed. M. Hricz, který bude 
na pobytu přítomen.

Platba: 970 Kč za ubytování, stravu, dopravu a realizaci části programu externí lektorkou.
Pobyt je dále financován z dotací Městské části Praha 4, Magistrátu hlavního města Prahy
a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Platbu provádějte do 19. 9. 2017:
- v hotovosti v kanceláři školy
- na účet 47936041/0100 (Komerční banka) - variabilní symbol 2017199 

(uveďte jméno a příjmení dítěte a třídu).

Přihláška dítěte prostřednictvím webového  formuláře (odkaz i na webových stránkách 
školy):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerDshF8o-
QP4Tvhp6bdimTaXopSgqg1rGAfLfLAbEFP08PFw/viewform

Nebo níže:
________________________________zde odstřihněte______________________________________

Přihláška na výjezd třídy:

Jméno a příjmení: ____________________________________  Třída 5.B

Přihlašuji výše jmenovaného žáka / jmenovanou žákyni na pobyt třídy 
v termínu 20. - 22. 9. 2017.
Zavazuji se uhradit částku 970 Kč za pobyt v termínu výše uvedeném.
Podpisem potvrzuji, že beru na vědomí výše uvedené informace o pobytu.

Podpis zákonného zástupce: ______________________________________________
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