
Milí rodiče, 

v pondělí 19. 9. 2022 vyrážíme s dětmi na Seznamovací výlet.  

Dopravovat se na výlet budeme tam i zpět vlakem. Sraz bude na nádraží u odjezdové tabule  

v 8:00, odjezd v 8:35. Budeme vybírat pouze podepsané potvrzení 

o bezinfekčnosti a kartičku pojišťovny. Seznamovací výlet se bude konat na tábořišti Svitačka  

v Českém Ráji (http://www.taboristesvitacka.cz/) a spát budeme ve vlastních stanech, doprava stanů  

na místo a zpět bude zajištěna. Stan je potřeba si obstarat vlastní, nejlépe malý stan typu iglú pro 2-3 

osoby tak, jak se děti domluví. 

Konec seznamovacího výletu je ve středu 22. 9. 2022, děti budou k vyzvednutí na nádraží  

v Pardubicích v 15:27 opět u odjezdové tabule. V případě samostatného odchodu domů potřebují  

mít děti s sebou na seznamovací výlet ještě lísteček s Vaším souhlasem, podpisem, jménem dítěte 
a datumem odchodu.  

Na výletě nejsou dovoleny mobilní telefony, chytré hodinky ani jiná elektronika a cenné věci 
nechte je prosím doma.  

Cena: 800 Kč na učet školy: 237450712/0600, variabilní symbol uveďte stejný jako do školní 
jídelny, specifický symbol 1022, do poznámky raději napište jméno dítěte. Prosíme, zaplaťte do 

 

Co děti potřebují s sebou – VŠE PODEPSANÉ A SBALENÉ VE VELKÉM TURISTICKÉM BATOHU!!! 

- teplý spacák, karimatku, pyžamo 
- holínky, boty na turistiku 
- 3x spodní prádlo, 4x ponožky, 2x tepláky či kalhoty na ven, 2x triko s dlouhým rukávem, 2x 

mikina či svetr, teplejší bunda, šusťáková bunda nebo vesta, slabá čepice (zvažte dle počasí, 
hodí se nepromokavé a funkční oblečení) – vše do igelitových pytlů 

- malý batůžek na celodenní výlet, pláštěnka, láhev s pitím na celodenní výlet, velká svačina do 
vlaku, papírové kapesníčky 

- baterku, tužku, sešit na poznámky 
- hygienické potřeby, ručník (sprcha je na 20 Kč žeton), repelent 
- kartička pojišťovny, potvrzená bezinfekčnost – vybíráme na nádraží 
- plecháček, ešus, lžíce, popř. zavírací nůž, kdo má tak KPZ 
- karetní hry či cestovní hry (je to na Vašem uvážení, nezapomeňte, že si vše ponesou na 

zádech) 

 


