ADAPTAČNÍ POBYT

Informační formulář

Informace pro rodiče

pro zdravotníka

Termín

: 1. 9 – 2. 9. 2011

Adaptační pobyt - RS Zálesí, Budišov nad Budišovkou, 1. 9. – 2. 9. 2011

Adresa

: RS Zálesí, Budišov nad Budišovkou,
tel. 603 262 243, 777 111 438
: 1. 9. 2011 v 8. 00 hod. autobusem z parkoviště
J. Kotase u kruhového objezdu v Ostravě – Hrabůvce,
sraz v 7. 40 hod. tamtéž
: 2. 9. 2011 kolem 17. 30 hod. na parkoviště J. Kotase

Příjmení a jméno dítěte : .............................................................................

Odjezd
Příjezd

Datum narození : ................................... RČ: ...........................................
Adresa domů : .............................................................................................
.....................................................................................................................

Ubytování
Strava

: chatky, v budově T a S voda, sprchy, WC, 3 klubovny
jídelna
: 1. 9.
O, Sv, V
2. 9.
S, Sv, O, Sv

Zdravotník
Tel. škola

: sportovní a společenské aktivity, informace o studiu
: Mgr. Taťana Szlaurová - třídní učitel, vedoucí pobytu
e-mail : szlaurova@ghrabuvka.cz
Mgr. Vojtěch Vlček - výchovný poradce
e-mail : vlcek@ghrabuvka.cz
Mgr. Jana Hořínková - školní psycholožka
e-mail : horinkova@ghrabuvka.cz
: Mgr. Taťana Szlaurová
: 596 712 216, 596 711 829

Co s sebou

:

Program
Ped. dozor

Telefon matky : .....................................................
otce : .....................................................
Zdravotní pojišťovna : ...........................................
( průkaz pojištěnce nezapomeňte s sebou, popř. ofocený )
Zdravotní stav dítěte : .................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Užívá pravidelně léky : ................................ jaké : ...................................
.....................................................................................................................

1. Průkaz pojištěnce, doklad o bezinfekčnosti a vyplněný formulář
( adresa, tel. čísla, RČ dítěte, upozornění na problémy dítěte, užívané
léky s popisem dávkování )
2. Spacák, sportovní oblečení a obutí, přezutí do budovy, teplé pyžamo,
spodní prádlo, dostatek ponožek, šátek, pokrývka hlavy, pláštěnka,
kapesníky, hygienické potřeby
3. Hudební nástroj, batůžek, nádobu na pití - s sebou na ven, provázek
10m pevný, 3 kolíčky dřevěné, 2 zavírací špendlíky, nůžky, baterka,
1 krepový papír, blok, tužky a fixy, náplast, elastické obinadlo,
Paralen, drobné peníze ( př. nákup nealko pití v bufetu ).
Cena pobytu : vybírat se bude 1 000, - Kč zasláním na účet školy;
celkové náklady budou vyúčtovány školou po
zaplacení všech plateb.

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
( vypište včetně dávkování )
Alergie : ......................................................................................................
.....................................................................................................................
Jiné problémy :

