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INFORMACE PRO RODIČE K OZDRAVNÉMU POBYTU 

(Tyto informace si rodiče ponechávají, neodevzdávají!) 
 

Jméno žáka …………………………………………třída……………………………………... 

Ozdravný pobyt proběhne v Horském hotelu na Černé hoře v Janských Lázních, v termínu   

od 9. 4. do 16. 4. 2016. 

Ubytování: 2 – 4lůžkové pokoje, některé s vlastním sociálním zařízením 

Stravování: 5x denně, pitný režim zajištěn 

Ubytování, stravování a dopravu hradí MČ Praha 10, takže cena pobytu je 2000 Kč (zajištění 

programu, vstupy, výlety a ceny). Tuto částku je třeba uhradit do 16. 3. 2016 na účet školy 

č. 7399390267/0100 pod variabilním symbolem…………...............nebo v hotovosti u paní 

hospodářky školy. 

Stornopodmínky: odhlášení dítěte a vrácení peněz po 18. 3. 2016 pouze na základě 

lékařského potvrzení, po vyúčtování celé akce. 

Odjezd od školy: sobota 9. 4. 2016 – cca 12.00 hod. 

Příjezd ke škole: sobota 16. 4. 2015 – cca 12.00 hod. 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, 

rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Jsem si vědom(a) toho, že na kurz nemůže jet žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto 

pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení o 

těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem. V případě zvláštních okolností (závažné 

porušení pravidel, onemocnění) zajistím okamžitý individuální odvoz dítěte domů ještě před 

stanoveným termínem společného návratu. Dítě mohou rodiče individuálně připojistit. 

Telefonní číslo, na kterém nás můžete v nutných případech kontaktovat, bude sděleno před 

odjezdem. Rodiče v písemné přihlášce upozorní na zdravotní problémy dítěte. 

Do 16. 3. 2016 odevzdat panu zástupci Abrhámovi: 

 - závaznou přihlášku  

 - kopii průkazu zdravotní pojišťovny 

 - kopii očkovacího průkazu 

 - zaplatit částku 2000 Kč na účet školy nebo v hotovosti paní hospodářce Skřivanové 

 

Při odjezdu 9. 4. 2016 odevzdat: 

 - předat zdravotníkovi léky, které dítě pravidelně užívá, a písemný rozpis jejich užívání 

 - předat prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti, datované k 9. 4. 2016  

   


