
Klimatický pobyt tercií 2011 
 
Místo konání: RS Zálesí, Budišov nad Budišovkou 
 
Termín: 9. až 13. května 2011  
 
Odjezd: 9. května 2011. Sraz je v 8:00 hod. na parkovišti u kruhového objezdu mezi ulicemi J. Kotase, 

Tlapákova a Dr. Martínka v Ostravě-Hrabůvce (viz http://www.ghrabuvka.cz/?art=701) 
Před odjezdem se odevzdává prohlášení o bezinfekčnosti a průkaz pojištěnce. 

 
Návrat: 13. května 2011 kolem 14:00 hod. na parkoviště u kruhového objezdu. 
 
Předpokládaná cena: ubytování a strava asi 1 400 Kč, doprava asi 300 Kč. Materiál a drobné odměny asi 100 Kč.  
 
Zálohu 2 000 Kč zasílejte prosím na účet školy od 26. 4. do 29. 4. 2011. Přeplatek bude vrácen po skončení pobytu a 
vyúčtování. 
 
Pokud máte možnost proplacení pobytu zaměstnavatelem a budete vyžadovat fakturu, neposílejte zálohu na účet školy, ale 
napište objednávku na kancelář školy (email kancelar@ghrabuvka.cz). Na objednávce uveďte jméno dítěte, adresu 
zaměstnavatele, fakturační údaje firmy a text: 

Objednávám u vás klimatický pobyt pro svého syna/svou dceru narozeného/narozenou XX. YY. ZZZZ v termínu 
9. a 13. 4. 2011 v Budišově nad Budišovkou v hodnotě 2000 Kč. 

Tuto objednávku zašlete do 29. 4. 2011. Pozdějším žádostem nebudeme moci vyhovět.  
 
Potvrzení o účasti na klimatickém pobytu (např. pro zdravotní pojišťovnu) budeme vydávat na požádání po jeho skončení. 
 
Vyučující: Radek Kuldan – Z, Robert Hegedüs – Bi, Martin Kotek – M, F 

Eva Mittnerová – JA, Martina Zelenková – JČ, Jana Sládková – Ch 
 
Program: dopoledne výuka podle rozvrhu, odpoledne soutěže a hry 

S sebou: Zdravotní průkaz pojištěnce. Učebnice a učební pomůcky pro JČ, JA, Ch, M, F, Bi, Z, psací a kreslící potřeby. 
Oblečení a přezutí do budovy, sportovní a turistickou obuv, malý batůžek na celodenní výlet, sportovní oblečení a oblečení 
pro volný čas, krém proti slunci, pláštěnku, pokrývku hlavy, šátek. Hygienické potřeby a léky (každý svůj Paralen a elastické 
obinadlo). Přiměřené kapesné. 
 
Dovoluji si připomenout odhlášení obědů ve školní jídelně. 
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PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 
 
 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dceři (synovi) ……………………………………………………………………………………………………………, 
 
 
narozené (mu) …………………………………, bytem ……………………………………………………………………………………………………změnu režimu. 
Dcera (syn) nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil 
karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních třech dnech přišla (přišel) dcera (syn) do styku s osobami, které 
onemocněly přenosnou nemocí. 
 
Sdělení pro zdravotníka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefonní číslo rodičů:  
 
 
 
Dcera (syn) je schopna (schopen) zúčastnit se klimatického pobytu v RS Zálesí v Budišově nad Budišovkou 
v termínu 9. 5. až 13. 5. 2011. 
Jsem si vědom (a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 
 
 
 
Datum ……………………………………………………… ……………………………………………………………… 
(ze dne, kdy dcera/syn odjíždí na akci) podpis zákonného zástupce 


