
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:  3. – 9. září 2022 

Místo:     Hrachov u Příbrami 

 

Cena :   4 200 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 

 
 

12. dubna 2022 
 

Prosím o odevzdání přihlášek na ZK do 30. dubna, platební údaje děti dostanou 

od třídních učitelů.  

Pokud budete potřebovat  jiné rozvržení splátek, prosím kontaktujte mě. 

Na webu školy budou sice ke stažení formuláře, které bude potřeba ve škole 

odevzdávat, ale děti je dostanou od třídních učitelů v dostatečném předstihu.  
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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 dvou let, tj. datum min. 10. 9. 20; bez tohoto dokumentu se dítě 

NESMÍ  pobytu zúčastnit 

- 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 2. 9. 

2022) 

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

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

 

 

VÝLET 
 

Budeme organizovat  pěší výlet. Od dětí vybere TU 150 Kč – na případnou dopravu, 

občerstvení,... Zbytek peněz TU bude dětem vracet po návratu ze ZK.  

 

KRATŠÍ POBYTY 
 

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

které nestrávilo ve středisku, paušální částka 170,- Kč. 


