ŠKOLA V PŘÍRODĚ
v Hotelu Star, Štěpanická Lhota 46, Benecko, 514 01
https://www.starbenecko.cz/cs/
Termín: od 6. 6. do 10. 6.
Odjezd od MŠ: v 9.00 hodin, SRAZ před MŠ v 8.30 hodin
S Vašimi dětmi si školu v přírodě užijí Magda Žáková – Hejlová, Tereza Netíková, Jitka Mitošinková,
Lucka Vávrová, Hana Marcolová, Zuzka Viktorinová, Denisa Ryndová st. a Denisa Ryndová ml.

U AUTOBUSU V DEN ODJEZDU NEZAPOMEŇTE ODEVZDAT
•
•

•

Očkovací průkaz
Nástupní list dítěte – obdržíte spolu s těmito informacemi v tištěné podobě a je též ke
stažení na webových stránkách mateřské školy. Potvrzujete zde bezinfekčnost Vašeho
dítěte a nalepíte kopii kartičky pojištěnce. Nástupní list dítěte musí být datován v den
odjezdu, datem na tomto listu bude 6. 6. 2022
Léky, které dítě pravidelně užívá – zabalte do označeného sáčku nebo krabičky, uveďte
jejich přehled a způsob užívání.

BEZ TĚCHTO DOKUMENTŮ NEMŮŽE BÝT DÍTĚ NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ
PŘIJATO!!!
POHLEDY PRO VAŠE DĚTI
Na předešlých školkách v přírodě se nám velice osvědčilo vybírání pohledů předem. Nevznikne tak
žádná slzička kvůli pohledu, který děti čekají a nepřijde nebo že má kamarád pohledů pět a někdo jen
jeden. Proto Vás chceme požádat o 4 pohledy (PO – ČT), nadepsaných jménem a příjmením Vašeho
dítěte s nějakým hezkým psaním od Vás, pohledy nezapomeňte očíslovat, ať víme, kdy který máme
číst. POHLEDY DONESTE DO 31. 5. Vašim učitelkám.
V případě, že Vaše dítě potká náhlá viróza, horečka, rýma, jsme ochotné mu podat lék ke snížení
horečky (Panadol sirup, Nurofen sirup), případně kapky do nosu Nasivin. Po podání takového léku
Vás budeme kontaktovat a vy si Vaše dítě na ŠVP vyzvednete. V souvislosti s tím vyplňte formulář
Žádost zákonného zástupce o podávání léků na škole v přírodě v termínu od 6. 6. do 10. 6. 2022 a
pověření paní učitelky (obdržíte v tištěné podobě a je ke stažení na webových stránkách MŠ. Tuto
žádost odevzdejte společně s pohledy do 31. 5.
Pokud Vaše dítě pravidelně užívá léky, odevzdejte klasický formulář Žádost zákonného zástupce o
podávání léků a pověření paní učitelky – v případě potřeby si vyžádejte tento formulář u Vaší paní
učitelky.
PROSBA
Milí rodiče, pokud je to ve Vašich silách, prosíme, abyste dětem přibalili 2 balení buchet – většina
balení obsahuje 9 plněných buchet.
Chystáme dětem stezku za pokladem, prosíme Vás o Kinder vajíčko a pitíčko, které v truhlici na
konci dobrodružné výpravy najdou.
Děkujeme!

Předběžná kalkulace při účasti 50 dětí:
Účastnický poplatek činí 2 000 Kč (ubytování + doprava – příspěvek ve výši 500 Kč od zřizovatele
obce). Splatnost do 20. 5. 2022. Číslo účtu pro platbu: 2300933688/2010, variabilní symbol 060622.
Do poznámky napište prosím jméno a příjmení dítěte.
Zavazuji se, že tuto platbu uhradím ve stanoveném termínu dle pokynů školy.
V případě účasti jiného, než předpokládaného počtu dětí se může cena školy v přírodě snížit
nebo zvýšit. V takovém případě budeme požadovat vyrovnání drobného nedoplatku nebo Vám
bude po škole v přírodě vrácen přeplatek.

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ NA ŠVP:
NA CESTU - Batoh vybavený pitím a svačinou (do batůžku zabalte bačkory, jdeme po příjezdu hned
na oběd). Dětem, kterým cestování nedělá dobře, podejte hodinu před odjezdem Kinedryl.
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Bunda 1x
Pláštěnka 1x
Mikina nebo svetr 2x
Tepláky 4x (Kalhoty na cestu)
Tílko 2x
Triko dlouhý rukáv 2x
Triko krátký rukáv 4x
Ponožky 6x
Spodní prádlo 6x
Pyžamo 2x
Čepice, kšiltovka 1x
Bačkory na přezutí 1x
Pohodlné boty, sportovní-pokud možno, ne nové boty, ale vychozené 2x (z toho jedny na cestu)
Holinky
Ručník 1x
Hygienické potřeby (sprchový gel a šampón, kartáček na zuby, pasta, hřeben, jelení lůj)
Opalovací krém
Plyšák na spaní a jednu hračku
Karnevalová maska
Funkční baterka na svícení
Pytel na špinavé prádlo (máme dobré zkušenosti se starším povlakem na velký polštář, označený
značkou (jménem) dítěte)
Igelitová plena na postel nebo podložka (dá se koupit v lékárně)
VŠE, PROSÍME, OZNAČTE ZNAČKOU DÍTĚTE NEBO MONOGRAMEM!!!
OBLEČENÍ KLIDNĚ STARŠÍ, NEBUDE VÁS PAK MRZET SKOBA NEBO ZELENÁ
TRÁVA, KTERÁ BY NEMUSELA JÍT VYPRAT.

