
Příroda 2019 – informace pro rodiče 
 

Žáci z 1. a 5. třídy naší školy se zúčastní ozdravného pobytu „Příroda 2019“ v rámci 

Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, který 

byl vyhlášen ve 13. výzvě Státním fondem životního prostředí ČR. 

Z prostředků projektu bude hrazeno 90 % nákladů na dopravu, ubytování, stravování žáků a 

aktivity  v rámci programu environmentální výchovy. 

 

10 % výše jmenovaného činí spoluúčast zákonných zástupců dětí. 

 

Podle předběžné kalkulace budeme vybírat 500,- Kč na žáka do 29. 3. 2019. 

 

Konečné vyúčtování obdržíte po ukončení fakturace za ozdravný pobyt. 

 

Termín                                  Třídy                                           Místo pobytu 

8. 4. 2019 – 12. 4. 2019 1. a 5. tř. ZŠ Bezručova 190      Beskydy: 

                                               Kontakt na vychovatele:           Hotel Sůkenická  

                                              737 152 937                               Bílá 161                                                                                                   

                                                                                                Staré Hamry 739 15 

Do 29. 3. 2019 doručit třídnímu učiteli: 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. 
Formulář posudku ( vyhl.č. 422/2013 Sb.). Stále platí, že posudek má platnost 1 rok. 

Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do ŠvP. 

Organizace školy v přírodě: 

Odjezd od naší školy 8. 4. 2019 v 8.00 hod 

Návrat ke škole 12. 4. 2019 v rozmezí 15.00 – 15.30 

(Bude upřesněno na webových stránkách školy). 

 

Před odjezdem odevzdají rodiče třídní učitelce podepsaný tiskopis o bezinfekčnosti, průkaz 

zdravotní pojišťovny, popř. léky, které dítě musí užívat. Léky musí být podepsané, v sáčku 

s písemným návodem na užívání a dávkování. 

Potřeby: 

- Aktovka s učebnicemi a pomůckami. 

  (1. třída: slabikář, sešit jazyk český, písanka, pracovní sešit matematika) 

- Batůžek s pláštěnkou a bandaskou na pití. 

- Kufr nebo jiné vhodné zavazadlo (podepsané). 

- Oblečení nejlépe sportovní, vhodné k turistice a hrám v přírodě, důležitá je dobrá obuv,           

  dostatečné množství spodního prádla, pyžamo a papuče. 

- Hygienické potřeby, ručník. 

- Malá hračka, knížka. 

- Baterka. 

- Není vhodné dávat dětem mobilní telefon. 

Předpokládáme, že rádi využijete této jedinečné příležitosti k rekreaci Vašich dětí ve 

zdravém prostředí. 

 

Paeddr.. Darina Ježíšková 

ředitelka školy 

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková 

organizace 



 

 

 

 

 
 


