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Informace pro rodiče 

Školka v přírodě 
 

 

 

Milí rodičové,  

 

Vaše děti pojedou na školu v přírodě do ?.  Útočiště, jim poskytne ? 

Pro více informací:  

http://www.skolkyvprirode.cz/ 

 

Na dalších stránkách naleznete veškeré potřebné informace, které si prosím pečlivě 

přečtěte a označené části hvězdičkou* vyplňte. 

 

Zvýšenou pozornost také prosím věnujte části, Seznam věcí na školu v přírodě 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolkyvprirode.cz/
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Veškeré níže jmenované věci je ideální umístit do batohu nebo tašky, která bude 
opatřena jmenovkou, včetně korespondenční adresy.  

Seznam věcí na školu v přírodě, na týden: 

 1x přezůvky 

 1x turistická obuv – ideálně nepromokavá 

 1x holínky 

 1x teplejší obuv 

 6x normální ponožky 

 2x teplejší ponožky 

 2x tepláky 

 2x kraťasy 

 1x punčocháče 

 1x plavky 

 6x spodní prádlo 

 4x triko 

 2x mikina 

 1x svetr 

 1x šusťáková bunda 

 1x teplá bunda 

 1x pláštěnka 

 1x kšiltovka 

 2x pyžamo 

 1x baťůžek na výlety – opět, ideálně s jmenovkou a adresou 

 1x plastová lahev na pití 

 1x lůj na rty 

 1x krém na opalování, repelent proti hmyzu 

 1x kapesníčky, toaletní papír, igelitové sáčky 

 1x kartáček, pasta, mýdlo, žínka, osuška, ručník 

 1x pytel na špinavé prádlo – ideálně povlak od polštáře (vyzkoušeno) 

 1x oblíbená hračka – jen bezpečná 

 1x baterka 

 1x blok + psací potřeby, pastelky 

 Léky se seznamem, dávkováním a podpisem zákonného zástupce 

  A nezapomeňte na to nejdůležitější, na dobrou náladu.  
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Důležité informace 

 Termín konání:  

 Odjezd:  

 Příjezd:  

 Místo konání:  

 Účastníci:  

 Cena:  

 Stravování:  

 Doprava:  

 Ubytování:  

 Areál:  

 Přibližný program:  

 

Vážení rodiče, do školy v přírodě bude Vaše dítě při odjezdu odevzdávat průkaz zdravotní 

pojišťovny, potvrzení od lékaře, že se může pobytu zúčastnit (to Vám vrátíme při příjezdu 

domů), a také potvrzení o bezinfekčnosti, které musí mít datum dne odjezdu – vložte, 

prosím, do obálky označené jménem dítěte. Také Vás prosíme, abyste nám sdělili, jaké léky 

Vaše dítě pravidelně užívá nebo zda má nějaké léky při potížích a jakých. Léky si také vybere 

zdravotník před odjezdem, a to řádně podepsané a s údaji o použití. Všechny nepoužité léky 

Vám budou opět vráceny. 

*Prohlášení o bezinfekčnosti 

Prohlašuji, že moje dítě _______________________________________ je zdravé a že 

v posledních 14ti dnech nepřišlo do kontaktu s žádnou infekční chorobou a lékař nenařídil 

karanténu. 

V: ……….……………….   Datum:……………………….             __________________________ 

         podpis rodičů 
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Poučení pro žáky o bezpečnosti a pobytu na škole v přírodě (dále ŠvP) 

 Budu dodržovat režim dne a denní program.  

 S vypůjčeným inventářem budu zacházet opatrně, poškození ihned nahlásím 

vedoucímu.  

 Bez svolení vedoucího neopustím své družstvo a prostor ubytování.  

 Nepřítomnost kamaráda na pokoji po večerce ohlásím vedoucímu dne.  

 Bez svolení nebudu vstupovat do cizích pokojů a místností, jež nám nejsou vyhrazeny.  

 V prostoru ubytovny se budu pohybovat ukázněně, tiše, nebudu rušit klid ostatních, 

budu vystupovat slušně, vystříhám se hrubých slov, abych nedělal ostudu rodině a 

naší škole. 

 Budu řádně dodržovat osobní hygienu, čistotu pokoje.   

 Vedoucímu budu ihned hlásit jakékoliv zranění, nevolnost, bolest či jiné zdravotní 

potíže. 

Mobilní telefony si mohou vzít děti s sebou, nedoporučujeme však, aby je měly u sebe při 

vycházkách či plnění úkolů (sportovních, vědomostních). Vyučující nezodpovídají za ztráty či 

rozbití mobilních telefonů. Používání mobilních telefonů bude dětem umožněno v době 

osobního volna. Není vhodné brát s sebou cennosti, které by mohly děti ztratit či rozbít. Žáci 

se celou dobu trvání školy v přírodě řídí školním řádem. 

       vedoucí ŠvP:  

*Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl(a) poučen(a) vedoucí ŠvP o bezpečnosti a pobytu na 

škole v přírodě. Souhlasím se zařazením mého dítěte __________________________ do 

školy v přírodě, která se uskuteční od - do - v . 

 

Datum ___________________   Podpis_______________________ 

 

Přejeme Vašemu dítěti příjemný pobyt a spoustu radovánek na škole v přírodě!  

 

 


