
Informace o Přírodovědném kurzu

Termín: 4.–7. 5. 2020

Místo: Lhotka u Mělníka, Areál DDM Lhotka u Mělníka

Cena: 1 600 Kč

Platba: hotově do 31. 3. 2020 (vybírá O4.A - p. Groll, O4.B – p. Čermáková)

Pedagogické obsazení: Mgr. Vendula Čermáková, Ing. Kateřina Koubková, RNDr. 
Martin Bojkovský a Mgr. Štěpán Groll

Popis exkurze:

- První pomoc
- Představení práce Hasičského sboru
- Orientace v terénu
- Biologie v přírodě a poznávaní rostlin
- Chemické pokusy a měření
- Fyzikální pokusy a měření

Odjezd: v dopoledních hodinách od školy 4. 5. 2020 (čas bude ještě upřesněn)

Příjezd: v odpoledních hodinách ke škole 7. 5. 2020 (čas bude ještě upřesněn)

Ubytování a stravování: je zajištěno v areálu střediska DDM hl. m. Prahy. Zde je 
zajištěna plná penze (strava 5x denně). Prvním jídlem bude úterní oběd a 
posledním bude páteční oběd.

Doprava: bude zajištěna tam i zpět autobusem

Co sebou: Sportovní oblečení, pevnou obuv, přezuvky, blok a psací potřeby, 
osobní doklady (kartičku pojištěnce !!!), léky.

Upřesňující informace obdrží studenti v průběhu dubna!!!

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍRODOVĚDNÝ KURZ 
(4.-7. 5. 2020)

Student:

Třída:

Datum narození:

Mobilní telefon studenta:

Mobilní telefon 
zákonného zástupce:

Zdravotní pojišťovna
 (kód a název):

Zdravotní problémy, 
alergie, léky, diety

Jiná sdělení pro 
doprovázející pedagogy

Stvrzuji  závazně  svým  podpisem,  že  se  můj  syn  /  moje  dcera  zúčastní
Přírodovědného kurzu (dále jen „kurz“). Dále potvrzuji seznámení se základními
informacemi o kurzu, jeho programem a řádem, který se tímto žák zavazuje
dodržovat. 

Cena kurzu zahrnuje dopravu autobusem, ubytování a celodenní stravu.
Zavazuji se uhradit cenu kurzu 1 600 Kč ve stanoveném termínu. Zavazuji se
zaplatit náklady, které by vznikly v případě neúčasti mého syna či dcery.

V Praze dne ________________

------------------------------------- -----------------------------------------
podpis žáka podpis zákonného zástupce

Termín odevzdání přihlášky:  osobně profesorce Čermákové nebo profesoru
Grollovi do 28. 2. 2020 


	Závazná přihláška na PŘÍRODOVĚDNÝ KURZ
	(4.-7. 5. 2020)

