Vážení rodiče a milé děti,
blíží se nám termín Seznamovacích výletů. Letos vyjíždíme s prvním trojročím již 13. 9. 2021 v 8:00 od
školy Montessori na Dubině. Sraz bude 7:40 u školy. Přijedeme 15. 9. 2021 v 16:30 opět ke škole.
Jedeme do Bělče nad Orlicí do tábora Jana Amose Komenského, děti
pojedou tam i zpět objednaným autobusem. Určitě děti nebudou potřebovat žádné cenné věci, mobily,
hodinky s telefonem, peníze atd. Nedávejte tedy prosím tyto věci dětem! V případě potřeby volejte
třídnímu učiteli: Radka Červinková 724 131 335, Lucie Mrázková 608 846 359.
Souhlas s adaptačním pobytem a potvrzení o bezinfekčnosti
Níže naleznete tiskopis, na kterém je souhlas s pobytem a prohlášení o bezinfekčnosti. Děti tyto souhlasy
dostanou ve škole. Prosíme o jejich vyplnění. Souhlas s pobytem pošlete prosím po dětech do školy do
10. 9 2021. Potvrzení o bezinfekčnosti nesmí být starší jak jeden den, dejte jej prosím dětem v den
odjezdu na adaptační pobyt.
Adaptační pobyt
Předběžná cena 1100 Kč, případný nedoplatek bude uhrazen dětem z třídního fondu. Prosíme o provedení
platby do 9. 9.2021 na účet: 237 450 712 / 0600, variabilní symbol je stejný jako do školní jídelny (byl
Vám zaslán mailem), specifický symbol 1021. V případě, že variabilní symbol nemáte, napište prosím na
marcela.cibulkova@zsmontepce.cz
Co děti potřebují s sebou
 vše

podepsané (souhlas s pobytem, potvrzení o bezinfekčnosti, popřípadě souhlas k samostatnému
návratu z nádraží na zpáteční cestě), seznam případných léků a jejich užívání je třeba na nádraží
předat osobně).

 kartu

pojištěnce

 pyžamo,

spacák není třeba

 turistickou

obuv na sebe (a jednu obuv náhradní), popřípadě sportovní

 3x

spodní́ prádlo, 3x ponožky, 2x tepláky či kalhoty na ven, 2x triko, 1x mikina či svetr,
šusťáková bunda (podle počasí), v případě teplého počasí: plavky, kšiltovku, šortky, popř. krém na
opalování

 pláštěnka
 repelent

proti komárům a klíšťatům

 baterku
 hygienické́
 blok,

potřeby, ručník

pera, pastelky, nůžky a lepidlo

 volitelné: malou

společenskou hru, popř. knihu

Do příručního batůžku sbalte:
 láhev s

pitím, 1x igelitový́ pytlík, papírové́ kapesníky, svačina, léky s popisem, potvrzení
o bezinfekčnosti-předáte u autobusu

Důležité: Mobily a jiné komunikační technologie nebrat.

Souhlas zákonných zástupců dítěte s přítomností dítěte na adaptačním pobytu
Souhlasím s tím, že se můj syn – dcera
Jméno a příjmení: …......................................................
Datum narození: ….......................................................
Bytem: ….....................................................................
zúčastní adaptačního pobytu konaného ve dnech od 13. 9. 2021 do 15. 9. 2021 v Táboře Jana Amose Komenského
v Bělči nad Orlicí 121 i za současné situace.

V …....................................... dne …............................

____________________________________
podpis zákonného zástupce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Prohlášení je provedeno ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, § 9 Prohlašuji, že můj syn – dcera
Jméno a příjmení: …......................................................
Datum narození: ….......................................................
Bytem: ….....................................................................

a) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
b) ve 14. kalendářních dnech před odjezdem na adaptační pobyt nepřišlo do styku s fyzickou osobou
nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

V …....................................... dne …............................

____________________________________
podpis zákonného zástupce

(Toto potvrzení nesmí být starší než jeden den – vyplňte ho prosím v den odjezdu.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

