Základní informace o seznamovacím pobytu
Vážení přátelé,
od roku 2000 pořádáme pro žáky prvních ročníků seznamovací pobyty. Letos plánujeme tuto akci na tři dny
v týdnu od 5. do 9. září 2011 v TURISTICKÉ UBYTOVNĚ – CHATOVÉ OSADĚ ZDRAVOTNÍK (Horní
Vysoké č. p. 100). Informace o přesném datu odjezdu dostanou žáci na třídnické hodině dne 1. září 2011.
Telefonický kontakt na vedoucího akce V. Drahošovou: 721 983 284
Telefonický kontakt na služební mobil (na studijní oddělení): 731 478 567

Podmínky účasti
 platba Kč 500,– na částečnou úhradu nákladů pobytu (do nákladů jsou zahrnuty doprava, ubytování,
stravování 3x denně – zbylou část nákladů uhradí o. s. EKOFÓRUM, které bylo založeno při OA
a podporuje finančně akce pro žáky)
 vyplněný dotazník (viz příloha)
Žádáme Vás, abyste výše uvedenou částku a vyplněný dotazník přinesli třídnímu učiteli na 1. schůzku
rodičů, která se bude konat ve čtvrtek 23. června 2011.
Pokud se na 1. třídní schůzku rodičů nebudete moci z vážných důvodů dostavit, kontaktujte obratem studijní
oddělení OA, abyste si mohli domluvit náhradní termín.
Plánovaný odjezd a příjezd: Přesnější informace o organizaci dostanete na 1. schůzce rodičů. Individuální způsob
návratu z Horní Vysoké je povolen pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka odevzdané
třídnímu učiteli nejpozději v den odjezdu do 8:00 h.
Povinná výbava:









teplý spacák, prostěradlo, případně polštářek
teplé sportovní oblečení do přírody na 3 dny, pláštěnka či deštník
jednobarevné tričko, na které se bude psát a kreslit
vhodná sportovní obuv (i náhradní)
hygienické potřeby
plastový kelímek či plastová lahev na pití
šátek, baterka
propisovací tužka, jeden barevný fix nebo pastelky, jeden značkovací fix na prádlo

Kytaru či jiný hudební nástroj vhodný do přírody uvítáme. Cennosti ponechat doma.
Upozornění: Každý účastník musí mít s sebou kartičku pojištěnce či její kopii a všichni, kteří již dosáhli věku
15 let, i občanský průkaz. Ubytování je zajištěno v chatkách určených k letnímu pobytu, kde nejsou prostěradla,
přikrývky ani polštáře. Deštníky (pláštěnky) a velmi teplé oblečení jsou nezbytné zejména pro případ nepříznivého
počasí. V rámci pobytu budou mít žáci zajištěny snídaně, obědy a večeře včetně pitného režimu (první den pobytu
začíná stravování obědem, poslední den končí snídaní). V areálu je po každém jídle otevřen malý bufet, kde si lze
koupit balené pití, sladkosti, mražené výrobky, chipsy aj. Proto doporučujeme jen přiměřené množství vlastních
zásob. Věříme, že se žáci zúčastní v plném počtu, aby mohli snadněji překonat přechod ze základní školy na střední
a začít školní rok netradičně v zajímavém prostředí.
S pozdravem
V. Drahošová v. r.
výchovný poradce

Změny vyhrazeny.

