Informace pro rodiče:
ozdravnÝ pobvt dětí

Zaiišt'uie:

z mateřské ŠkolyKladno, nam.Fr.Rosenbauma 622
z mateřské školy Kladno, V.MaĚnera 63

t9. 6. 2021
do24, 6. 2021

Termín: od

sobota- 15 - ló hod, )
(ěfi,rt§k 16- 17hod, )

(

zdeňka Jiráková
vtadimira Šímová

Dopravu do místa konání zajňt'uji swým dětem rodiče sami,
stejně tak jejich odvoz domů!
Adrtsa objektu: Rekreačnísťedisko Sar - an
Stará Zivohošť 049
262 03 Nový Knín
Dalšíinformace a kontaktv:
Mobilní telefon na p. ředitelku Z. Jiníkovou - óOó 079 952 (nová MŠDubí)
Mobilní telefon na p. učitelku V. Šímovou 724 805 494 (Mš Dříň)
(rodiče volejte, když se Vám bude sfýskat anebo budete-li chtit mluvit s Vašimi zlatíč§}

-

pedagogický dozor MŠ- nová - Dubí + MŠDříň:
p. ředitelka Zdeňka Jiníková
vedoucí odl. prac. p.učitelka Vladimira Šímová
p. učitelka Mirka Řehořová
p .učitelka Hana Cinková
p. učitelka Eva Čechová

<u
.a
<a
(z
<a

Podmínky ubytování:
Hotel se nachází u přehradní nádrže Slapy vzdiálen cca 45 minut jízdy autem od Prahy. Celý
komplex je oplocen. Uvnitř vlastní parkoviště. Pokoje jsou vybaveny vlastním socirilním

zaíízenim.Areál pos§tuje širokou možnost kultumího a sportovniho yyžití
vybudovarré hřiště na volejbal, dětské hřiště s houpačkami, kolotoči a

Je zde nově

prolézačkarni, dáe je v sezóně otevřen dětský bazen a vellcý bazén 25xl0 m se skluzavkou

Cojslqirsbei

Y Závazná přihláška - podepsarrá rodiči (se zavéainim, že v pffpadě
dítě přijedou) ODEV7.DAT Do PONDĚLÍ 3r" 5.2021
} Čestnéprohlášení rodiěů o připadném odvozu dítěte jinou osobou
}
Ťosudek zdravotní způsobilosti dítěte - od lékaře / máme ve školce/
_

PRI PRIJEZDIi na školku l, přírodě

onemocnění si pro

}

Prohlášení o bezinfekčnosti (vzhledem k aktuální situaci budeme lybírat ž při příjezdu

}
}
}

Katička zdravotní pojišťovny (po náwatu bude vrácena rodiěům)

našw;

Očkovacíprukaz (po náwatu bude wácen rodičům)

Oblečenía obuv aj. dle sezrramu (návrhu MŠ)- viz. příloha

Polryt na škole v přírodě budc probíhat podle mimořádného nařízení vlády CR ze dne
17. 5.

202l, kterým se povolujc konání těchto akcí za daný,eh podminek, a to:

>

F

Děti mateřské Školy se netestuji
Zákonní zrástupci jsou povinni doloát písemné prohlrišení o bezinfekčnosti dítěte, ve kterém

§tvrzují,

že dítě nemá přrnaky

onemocnění, před odjezdem na

onemocněni

COVID-l9

nebo jiného infekčního

ŠVPnepřišlo do sryku s ryzickou osobou

testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo

s

pozitivně

jiným infekčním

onemocněnírq ani mu není nařizeno ádné karanénní opaťení. Toto prohlrišenínesmí být

}
}

staršínež 1 den.

V ubylovacím zařízení budou poskytovány služby jen úěastníkůmškoly v pfirodě

V případě uby,továni více skupil škol v přírodě bude zajištěno jejich oddělení; společné
pŤostory budou pravidelně desinfikovány

}
}

a větnírry, pro každou skupinu bude zajištěno

vlastni hygienické zaíizern

Budou zališĚna desinfekční mýdla a prostředky na desinfekci rukou u vstupu do budoly, u
jídelny, ve společných prostorech

Bude zajišěn samostatný pokoj pro izolaci nemocného nebo podezřelélto z nékazy
infekčním onemocněním (bude větratelný, součástí bude hygienické zaiízení,vybavený

}
}

desinfekčním přípravkem na ruce s virucidním účinkem,tekutým mýdlem v dávkovači.

Stravování více skupin škol bude probíhat časově odděleně tak, aby se jednotlivé skupiny
nesetkávaly
Spolu se stravovrfuúm účastníků
ŠVPnebude umožněno stravování jalcýchkoli jiných osob.

\'ěci n* cestu
<

Batužek, pití v lahvi s uzávěrem

<

MáteJi poťebu nám něco přivéžna přilepšenou, fantazii

se meze nekladou (ovoce, bonbóny,

drobné reklamní předměty na odměny)
<

Léky - nodeos4nó - a Če$néprohlrášení o bezinfekčnosti předejte p. učitelkám

<

Očkovacíprůkaz, prukazka pojišťovny

Informace o trase

:

Norý Knín
chotilsko

Živohošť
Rekreačnísťedisko se nachází po levé strarrě si|nigg. Jg pigd ním parkoviště.
Děti odvedle k hotelu Inklemo, kde na Vás budeme čekat.
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DopoRučENÝ sEzNAna vĚcí Nl
Spodníkalhotky, slipy

na každý den 1 i vlce

-.-__'Spodní

košilka, nátělník

podle uveížení

Ponožky

n^ kržá,& Áé^ 1 i.,í^^

Thnlé nr,-^rl.,

) i viaa

punčocháče

podle uvážení

Tričko s krátkým rukál em
Tričko s dloulrým rukávem

]-

],
Jlx - 2x
]-

raatnoty/teptáky na převlečenído
budovy

Teplriky (šusťáky) na

uen

-..

...._
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l5

ĎoraKv

2

Mikina

J

Bunda šusťáková

,-

Bunda teplejší

1

Cepice slabší

1

kšiltovka nebo klobouk

l

i

ťláštěnka (ne deštník!)
rJacKolY

l

Holínt1

Bon

1

na ren

2x-3x

Sandálv

podle

Pr,žamo
R učnt]< r.

nreDen. déVČatasponky. guúxČhv
§PrchovÝ gel neho rnúrll^

Kj:ém na opalování
Rt:pelent
P" steikr. b|ok
i

na kreslení. oma]úna,
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špinavéprádlo (označené.aUy
se pue.

o ý)

Koloběžka 1kolo nel
Papírové kapesručkv
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lgelitová plena do oostele
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žinka

Zubní kartáček. zubní pasta
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šxolxu v pnínooĚ
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i více, podle uvážení)

