
PŘÍRODOVĚDNÝ KURZ 14. - 17. 5. 2019

Sraz 14. 5. 2019 v 10:00 u školy (odjezd autobusu od školy v 10:15)
Místo konání: Lhotka u Mělníka, Areál DDM Praha 

(http://www.ddmpraha.cz/ubytovani/lhotka-u-melnika)
Stravování: Zajištěna plná penze, 5x denně strava včetně pitného režimu.

Začíná se úterním obědem a končí se pátečním obědem.
Příjezd: v pátek 17. 5. 2019 ke škole cca ve 14:45

Pedagogický dozor: Mgr. Vendula Čermáková, Mgr. Věra Řasová , Mgr. Vít Burjánek a Mgr. Štěpán Groll 
Program dne: 7:30 budíček

8:00 snídaně
9:00 dopolední program
12:30 oběd
14:00 odpolední program
18:00 večeře
19:00 večerní program
22:00 večerka (každý na svém pokoji)

Náplň exkurze: Žáci se seznámí s přírodou, s orientací v terénu. V okolí areálů se seznámí s živou 
přírodou. Budou prováděny chemická, fyzikální a matematická měření a pokusy. V rámci 
exkurze proběhne školení první pomoci a bude představena práce hasičů se zaměřením, 
jak se chovat v případě nebezpečí. 

Co sebou: - sportovní oblečení (včetně na 
převlečení)

- pevnou obuv!
- nepromokavou bundu/pláštěnku
- náhradní boty
- přezuvky
- psací potřeby
- pokrývku hlavy
- malý batoh
- láhev na vodu
- Baterka (čelovka)

- psací potřeby (nelinkovaný blok 
+ pevnou podložku)

- hygienické potřeby
- opalovací krém
- léky, pokud nějaké užívá
- občanský průkaz, je-li starší 15 

let
- kartičku pojištěnce
- do skupiny pánev, vařečku, 

koření, cedník (síťovaný), 
plastový kelímek

Při odjezdu: - Odevzdat Prohlášení o bezinfekčnosti (http://www.omska.cz/ke-stazeni/formulare/) 
- Okopírovanou kartičku pojištěnce
- Podepsaný lísteček (viz. níže) o pravidlech na kurzu.

Pro žáky platí na akci školní řád v plném rozsahu, doplněn o pravidla provozu ubytovacího zařízení
a režimu dne na akci. V případě hrubého porušení tohoto řádu nebo porušení pravidel bezpečnosti
a ochrany zdraví bude student z exkurze vyloučen, bez možnosti vrácení peněz.

Pedagogický dozor doporučuje nebrat s sebou cenné věci.

Je přísný zákaz s sebou přivézt a na akci požívat alkoholické nápoje, cigarety či jiné omamné látky.
Při porušení bude postupováno podle školního řádu.

Je  zakázané  s  sebou  vézt  věci,  které  by  mohly  ohrozit  zdraví  své,  spolužáka/ků,  pedagogického
dozoru, či zaměstnanců areálu.

__________________________________zde odstřihněte____________________________________

Jako zákonný zástupce mé dcery/mého syna jménem ________________________________, datem 
narození: ____________ . Jsem obeznámen s pokyny ohledně přírodovědného kurzu, který se bude 
konat 14. - 17. 5. 2019 ve Lhotce u Mělníka.

Datum: Podpis žáka:

Podpis zákonného zástupce:


