ZÁKLADNÍ ŠKOLA MALÉ SVATOŇOVICE
17.listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499 886 128, www.zsms.cz,info@zsms.cz
Školní výlet 5.třídy - 10. 6. 2022 - Archeopark Všestary
Odjezd: Sraz u budovy 2. stupně ZŠ v Malých Svatoňovicích v 7.00 hod., odjezd objednaným autobusem
v 7.15 hod.
Příjezd: Mezi 13.30 až 14.00 hod. opět ke škole (nezapomeňte odhlásit dětem oběd v jídelně).
Navštívená místa: Archeopark Všestary
Strava: Svačinu a pití na celý den si děti zabalí do batohu na záda.
Sportovní oblečení a obuv, pláštěnka - máme objednány tyto programy: 1) Krása pravěké keramiky (práce
s keramickou hlínou), 2) Život prvních zemědělců (práce na poli, drcení obilí…), 3) Jdeme na lov, do boje
(zkouška hodu dřevěným oštěpem, střelba z luku aj.) Volte vhodné oblečení.
Kapesné: Je možné menší kapesné na nanuk či jiné mlsy.
Hry: Děti si s sebou vezmou malé hry na doplnění zábavy (míčky, karty, křížovky, blok, tužky, atd.)
Vybíraná částka: 500 Kč (programy 195 Kč + jízdné autobusem )
Přesné vyúčtování provedu po výletě až podle faktury za autobus (kdo ještě nezaplatil, prosím donést nejdéle
do konce týdne)
Povinnosti žáků na školním výletě
Po dobu konání školního výletu se žáci řídí školním řádem. Řídí se pokyny vyučujících a dalších osob, vykonávajících
dozor. Žák dodržuje stanovený režim dne a pokyny. Žák chrání své zdraví i zdraví jiných, dodržuje pravidla bezpečnosti a
ochrany zdraví, dodržuje pravidla požární ochrany. Řídí se pokyny provozovatelů navštívených zařízení. Žák vystupuje
slušně a ohleduplně, svým chováním na veřejnosti reprezentuje školu. Žák hlásí neprodleně každý úraz, dále hlásí
neprodleně ztrátu věci (za ztrátu, která bude hlášena opožděně, nepřebírá škola odpovědnost). Žák je povinen účastnit
se náhradního vyučování, v případě, že z kázeňských či jiných důvodů na výlet nejede.
Povinnosti zákonných zástupců
Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které
by mohly mít vliv na průběh akce. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka na školním výletě v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem.
2. 6. 2022
Ing. Eva Brátová, třídní učitelka
ODDĚLTE

SOUHLAS S PROGRAMEM VÝLETU – Archeopark Všestary
Jméno žáka/ žákyně…………………………………………………………………….
Byli jsme seznámeni s programem školního výletu Archeopark Všestary, s povinnostmi žáka na školním výletu a
s povinnostmi zákonného zástupce v souvislosti se školním výletem.
Souhlasím s programem výletu.
Připomínky - např. zdravotní omezení dítěte, alergie, dále léky které jsou užívány a jak:
(pokud nejsou, proškrtněte)

Pro žáky z Velkých Svatoňovic: BUDE

Podpis rodičů: ……………………………………

x

NEBUDE vystupovat ve V. Svatoňovicích

Datum:………………………………….

