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Škola v přírodě – Kuklík 2018 
Organizační pokyny 

Odjezd: 

 pondělí 15. ledna 2018 

 v 8.00 hodin z parkoviště za sokolovnou 

 Při odjezdu rodiče odevzdají třídní učitelce: 

o vyplněný dotazník 

o podepsané potvrzení o bezinfekčnosti 

o posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

o kopii kartičky zdravotní pojišťovny a očkovací průkaz 

o léky, které dítě užívá pravidelně 

Příjezd: 

 sobota 20. ledna 2018 

 okolo 11.45 hodin na parkoviště za sokolovnou. Přesný čas a samotný příjezd bude hlášen 

obecním rozhlasem. 

Seznam věcí: 

 školní potřeby: pouzdro, učebnice a sešity podle pokynů třídní učitelky, pastelky, desky  

na učebnice. 

 osobní věci: 

o hygienické potřeby – ručník, mýdlo, kartáček na zuby a pasta, hřeben, krém, kapesníky 
 

o oblečení – pyžamo, spodní prádlo, punčocháče, ponožky (především teplé), nátělníky, trička, 

tepláky, mikina, svetr, rolák, oteplovačky, zimní bunda, kombinéza, 2x čepici, šála,  

2x rukavice (teplé i tenké), kalhoty, přezůvky, 2x zimní obuv. 

 ostatní: knížka, časopis, blok na malování, fixy, drobné stolní hry (pexeso, karty …), láhev na pití, 

kapesné 50 – 100 Kč (možnost zakoupení drobných upomínkových předmětů a sladkostí na místě), 

batůžek na výlety, sluneční brýle, boby nebo jiné drobné sjezdové potřeby. 

 Všechny věci prosím podepište nebo zřetelně označte. 

 Na školu v přírodě s námi jede zdravotní sestra. V případě, že by dítě onemocnělo, budete o této 

skutečnosti informováni a společně se domluvíme na dalším postupu. 

 NEDÁVEJTE PROSÍM DĚTEM MOBILNÍ TELEFONY, RÁDIA, NOTEBOOKY  

A DALŠÍ PODOBNOU TECHNIKU! Škola nebude zodpovídat za jejich případné poškození nebo 

ztrátu. 

 Pobyt začíná obědem, dejte prosím dětem malou svačinu. Nedávejte jim s sebou moc sladkostí, 

pokud budete mít zájem přispět na odměny pro děti, přineste prosím sladkosti do školy nebo nám je 

předejte při odjezdu. Můžete přidat i pohlednice s pozdravem, předáme je dětem poslední den. 

 

 O pobytu vás budeme průběžně informovat na školním webu: www.zstelnice.cz  

 

Adresa pobytu:   Penzion Kukla   Tel. škola v přírodě – během pobytu: 

    Kuklík 73    Mgr. Petr Gabrhel – 602 500 749 

    592 03 Kuklík    Mgr. Leona Bímová – 777 158 460 

 

http://www.zstelnice.cz/

