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: 2. – 8. září 2021
Místo: Svor u Nového Boru
Cena :

3 990 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
18. 7. 2021
TESTOVÁNÍ: děti budou před odjezdem testovány ve škole dle
aktuálních nařízení Vlády ČR. Pokud si chcete vše zajistit sami, je
třeba, aby vaše dítě mělo v den odjezdu vše v pořádku.
1. 7. 2021
Vážení rodiče,
předávám vám další informace týkající se zážitkového kurzu.
Děti obdržely formuláře lékařského potvrzení, bezinfekčnosti a

prohlášení rodičů. Všechny tyto dokumenty v případě potřeby
naleznete na webu školy.
Začátek školního roku:
V tuto chvíli mám pro vás jen obecné informace, vše bude
konkretizováno poslední týden v srpnu, nejpozději 30 8. 2021.
1. 9. 2021: děti budou ve škole cca 3 vyučovací hodiny
2. 9. 2021: příchod do školy bude v dopoledních hodinách, odjezd je
naplánován po obědě; pokud vaše dítě do jídelny nepůjde, je nutné
oběd odhlásit.
Děti, které nebudou obědvat ve školní jídelně, musí mít dostatečně
velkou svačinu, prvním jídlem na kurzu je večeře.

7. 5. 2021
Vážení rodiče,
níže uvádíme vše, co děti před odjezdem musí odevzdat třídnímu
učiteli/učitelce. Formuláře děti obdrží ve škole včetně informací, kdy
je třeba který z nich nejpozději odevzdat.
Věříme, že situace kolem pandemie se nebude zhoršovat a pobyt se
v září uskuteční.
Marta Stuchlíková
za ZŠ Burešova

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

DEN PŘED ODJEZDEM:
(vzhledem k termínu odjezdu je nutné, aby děti přinesly vše hned 1. září)
LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ

-

kopie potvrzení praktického lékaře o schopnosti Vašeho dítěte absolvovat pobyt
(nesmí být starší dvou let, tj. datum min. 11. 9. 2019); bez tohoto dokumentu se dítě
NESMÍ pobytu zúčastnit

- datum potvrzení by mělo být starší 10 dnů před odjezdem
(max. tedy 22. srpna 2021), jinak je neplatné (termín 10 dnů
je kvůli možnosti odvolání vůči negativnímu rozhodnutí lékaře a
pod.; pokud s informacemi od lékaře souhlasíte, není třeba těch
10 dnů dodržet ); 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 obdržely koncem školního roku 2020/2021)
s datem odjezdového dne (datum nesmí být starší 24 hodin před odjezdem, max. tedy
1. 9. 2021)
prohlášení rodičů
léky (označené jménem, třídou a způsobem podávání a dávkování)

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.

