
ZÁŽITKOVÝ KURZ 
 

Vážení rodiče, 

prostřednictvím webových stránek ZŠ Burešova Vám budeme předávat informace o 

zážitkovém kurzu. Kromě nutných dokumentů se zde objeví všechny materiály, které 

dostávají děti ve škole.  

Pokud budete cokoli potřebovat, popř. budete mít jakékoli připomínky, prosím kontaktujte 

mě.  

Děkuji 

 

         Marta Stuchlíková 

              vedoucí ZK 

 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
 

Termín:  4. – 10. září 2020 

Místo:     Hrachov u Příbrami 

 

Cena :   3 800 Kč (platba se provádí přes účet; informace získáte od TU, popř. od   

                            vedoucí kurzu)  

     
S kým:    CK Star Line s.r.o 

 

Kontaktní osoba: Mgr. Marta Stuchlíková (stuchlikova@zsburesova.cz, 

m.stuchlikova@seznam.cz, 604 215 662) 

 

 

 

 

AKTUALITY 

 

26. 8. 2020  
Vážení rodiče i žáci,  

v době uzavření škol vyšlo pro letní sezónu doporučující nařízení 

ohledně úpravy platnosti lékařského potvrzení o způsobilosti dítěte 
absolvovat zotavovací akci a tuto informaci jsme napsali i do pokynů 

k zážitkovému kurzu – že potvrzení od lékaře (posudek zdravotní 

způsobilosti) nesmí být starší jednoho roku. S ohledem na dotazy 
rodičů jsme nyní kontaktovali hygienickou stanici hl. m. Prahy. Na 

základě jejich současného vyjádření je nyní možno použít opět 

posudek s dvouletou platností. Škola toto respektuje, stačí nám 
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doklad od lékaře s datem po 10. 9. 2018. Za problémy způsobené 

touto situací se velmi omlouvám.  Marta Stuchlíková, vedoucí ZK 

 

Roušky 
Podrobnosti o hygienických opatřeních dostanou děti před odjezdem. 

V každém případě by měly mít s sebou buď roušky na opakované 
použití, nebo na každý den alespoň jednu jednorázovou.  

 

Informace k odjezdu 
Během prvního školního dne děti dostanou formuláře pro rodiče 
(bezinfekčnost a prohlášení rodičů) a informace k odjezdu.  

 

 

 

22. 8. 2020 
Vážení rodiče i žáci,  

informace k zážitkovému kurzu, které budou reagovat na aktuální 

vládní nařízení, vydáme koncem příštího týdne.  
Děti ale nejspíš budou muset mít na ZK s sebou roušky, proto je 

prosím obstarejte včas. 

Nezapomeňte zajistit lékařské potvrzení – letos nesmí být starší 
jednoho roku. 

Prosíme, aby děti hned první den školy přinesly kopie kartičky 

pojištěnce a lékařského potvrzení.  
 

Děkuji za pochopení. 

Marta Stuchlíková 

 
 

30. 6. 2020 

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci děti nedostanou žádné formuláře 

předem. Jediný, který si musíte obstarat, je lékařské potvrzení (bližší informace 

naleznete níže). Pokud nemáte možnost si dokument vytisknout, je možno si jej 

během prázdnin ve škole vyzvednout (na webu budou vyvěšeny informace o 

přítomnosti služby).  
 

 



Prosíme, bude-li to možné, aby děti hned první den školy přinesly kopie 

kartičky pojištěnce a lékařského potvrzení.  

 

 

 

 

CO JE TŘEBA ODEVZDAT 
 

 

Pozn.: všechny materiály se archivují, proto u některých z nich požadujeme POUZE kopie 

 

 

MINIMÁLNĚ DEN PŘED ODJEZDEM: 
(TU budou tyto dokumenty „vymáhat“ již od prvního dne školního roku :-) ) 
 

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ 

 

- kopie potvrzení praktického lékaře o schopnosti Vašeho dítěte absolvovat pobyt 

(nesmí být starší jednoho roku, tj. datum min. 11. 9. 2019); bez tohoto dokumentu se 

dítě NESMÍ  pobytu zúčastnit 

- datum potvrzení musí být starší 10 dnů před odjezdem (max. 

tedy 23. srpna 2020), jinak je neplatné (termín 10 dnů je kvůli 
možnosti odvolání vůči negativnímu rozhodnutí lékaře a pod. ); 

pokud si potvrzení nestihnete zajistit včas, informujte prosím 
vedoucí kurzu (mail, tel.) 

 
- ORIGINÁL si prosím ponechte  (kopie zůstávají ve školním archívu, nevracejí se) 

 

 

KARTIČKA POJIŠTĚNCE  

 

- kopie průkazky zdravotní pojišťovny (zkontrolujte si prosím datum platnosti) 

 

 

 

V DEN ODJEZDU:  
 

 

 

BEZINFEKČNOST + PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 

 

- potvrzení o bezinfekčnosti (formulář děti obdrží začátkem školního roku) s datem 

odjezdového dne  (datum nesmí být starší 24 hodin před odjezdem, max. tedy 3. 9. 

2020) 

- léky (označené jménem, třídou a způsobem podávání a dávkování) 



- prohlášení rodičů – formulář děti dostanou na začátku škol. roku 

 

 

 

 

 

VÝLET 
 

Budeme organizovat  pěší výlet.  

 

 

 

 

 

KRATŠÍ POBYTY 
 

Pokud se platící dítě nezúčastní pobytu v celé délce, náleží mu za každý celý pobytový den, 

které nestrávilo ve středisku, paušální částka 160,- Kč. 

 


