
Týden škola za školou 9.B 
18.6. 2018 – pondělí ve Velvarech min. do 11.40 – příprava na odjezd na Osek, další 
program dle počasí. 

19.-22.6. – úterý-pátek pobyt v kempu Osek 

Ubytování v chatkách = vlastní povlečení, prostěradlo, rozdvojka, popř. el. vařič 

Doprava: smluvním autobusem, odjezd 9.00 hodin, sraz nejpozději 8.30, příjezd 
cca 12.00 hodin 

Cena 1100,- zahrnuje ubytování, dopravu, 1x oběd v restauraci, 1x jídlo, které si 
budeme společně vařit. Večeře si uvaříme či zajistíme sami. Na první večeři vezmi 
řízek z  domova, na druhou koupíme buřtíky na místě, třetí večeři budeme vařit 
guláš či polévku. 

S sebou: povlečení, baterku, hygienické potřeby, opalovací krém, repelent, toaletní 
papír, náplast, stahovací obinadlo, oblečení a obuv spíše sportovní do teplého i 
chladnějšího počasí, plavky, provázek, kolíčky, lžíce, ešus/miska, hrnek, utěrka, 
drobné hry, sportovní potřeby, batůžek a lahev na pití, pláštěnka…kartička 
pojišťovny,  tento papír, kapesné, trvanlivé potraviny, čaj, konzervy, pečivo, jídlo 
na cestu……. 

Písemné prohlášení zákonných zástupců dítěte 

Bezinfekčnost 

Prohlašuji, že mé dítě  
____________________________________nar.________________________ 

je způsobilé zúčastnit se 19. - 22. 6. 2018 pobytu v kempu Osek se ZŠ Velvary , 

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném 
znění, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu 
režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu 
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních 14 dnech před 
odjezdem přišlo toto dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo 
podezřelými z nákazy. Jsem si vědom/a  právních následků, které by mě postihly, kdyby toto 
mé prohlášení bylo nepravdivé. 

Odpovědnost za škody, chování, úrazové pojištění 
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání 
pobytu na zařízení kempu, popřípadě na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů 
na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. 

Beru na vědomí, že po dobu akce platí školní řád a v případě jeho hrubého porušení si pro 
dítě přijedu na své náklady. 



Beru na vědomí, že úrazové připojištění účastníků není v ceně akce a dítě si případně 
připojistím sám. 

Souhlas: Souhlasím s pořizováním fotografií či krátkých videí pro potřeby školy. 

V ___________________ dne ______________(datum odjezdu) 

         

_________________________________ 

        podpis zákonných zástupců žáka  

Telefon / telefony zákonných zástupců, na které se po dobu kurzu dovoláme: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Chtěli bychom u svého dítěte upozornit na: alergie, popř. zdravotní potíže, zvláštní stravu, léky, 
které pravidelně užívá – včetně seznamu dávkování (léky si zdravotnice vybere po příjezdu do 
kempu). 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Tento list odevzdejte před odjezdem  spolu s průkazem zdravotní pojišťovny (kopií) 

Noční škola: (není součástí pobytu v kempu Osek) 

Souhlasím  s tím, aby se můj syn, dcera v  pondělí 18.6. zúčastnil/a noční školy 9.B. 

Sraz 18.6. 20.00 – 20.30 hodin ve škole (přízemí vchod vraty u tělocvičny).  

S sebou věci na přespání + spacák, jídlo na večer a ráno. Vše musíme stihnout, aby se 
ráno dalo odjet na Osek. 

Souhlas rodičů (datum, podpisy:)……………………………………………………………… 


