
 

Škola v přírodě 2022 – pokyny pro žáky 1. a 2. tříd 

 

Termín: 9.5. – 12.5. 2022 
Adresa: Rekreační středisko AERO, Holany 84, 470 02 
Web: https://rsaero.cz/  
Cena: 2 000 Kč (zahrnuje stravu, ubytování a dopravu), záloha 1 000 Kč byla odečtena ze školní elektronické 
peněženky do 15.4. 2022, doplatek bude odečten po odeslání přihlášky. 
 
Před odjezdem je nutné do 1. 5. 2022 vyplnit závaznou elektronickou přihlášku zde  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-EEHZKpkDEatCvf2s2j_AiErraVp5IROpYqfVof91YZUNFNPUFg2QVhOUFNRSFJHWlVUVzQxOUhZSS4u  

 

V den odjezdu: 

• sraz účastníků je v pondělí 9.5. 2022 v 7.30 h. (autobus už bude přistaven) na parkovišti u Střední školy 
elektrotechniky a spojů v Ústí nad Labem (Výstupní 2) 

• třídnímu učiteli (popř. zastupujícímu tř. učiteli) odevzdat:  
✓ KOPII KARTIČKY POJIŠTĚNCE 
✓ BEZINFEKČNOST ÚČASTNÍKA AKCE 
✓ popř. léky s přesným popisem užívání (zabalené v uzavíratelném sáčku a podepsané jménem dítěte) 

• odjezd v 8.00 h.  

• předpokládaný příjezd k rekreačnímu středisku je v 9.30 h. 

• zabalit dětem větší svačinu s nápojem (oběd až od 12.00 h…), na cestu doporučujeme pohodlné sportovní oblečení 
 

Předpokládaný návrat: 

• na parkoviště u Střední školy elektrotechniky a spojů v Ústí nad Labem ve čtvrtek 12. 5. 2022 cca v 16.00 h. 

 
Strava: 

• 5x denně včetně pitného režimu 

• první jídlo v pondělí oběd, pobyt končí ve čtvrtek obědem 

 

Informace k dennímu režimu: 
 

7:00   budíček 
8:00   snídaně 
9:00 –11:00  dopolední aktivity  
12:00   oběd 
do 14:00  osobní volno 
14:00 –17:00  odpolední aktivity 
18:00   večeře 
do 19:30  večerní aktivity 
20:00   večerka 
 

Nedávejte s sebou žákům mobilní telefony a další přístroje (elektroniku). V případě potřeby volejte třídní učitelce. 

Informace o způsobu dohledu v době osobního volna a nočního klidu: 

Žáci budou poučeni o chování v době osobního volna a v době nočního klidu a poučeni o způsobu, jak a kde v této 
době vyhledat pomoc. 

 

https://rsaero.cz/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-EEHZKpkDEatCvf2s2j_AiErraVp5IROpYqfVof91YZUNFNPUFg2QVhOUFNRSFJHWlVUVzQxOUhZSS4u


 

Kapesné: 

Zvažte prosím sami výši kapesného. Doporučuji max 200 Kč. 

 

Seznam věcí: 

Do autobusu: batůžek, plastová lahev s pitím (i pro pitný režim během dne), drobnou svačinu, kapesníky 
Kufr nebo taška (nejlépe na kolečkách): 

• turistická obuv – ideálně nepromokavá, pevná sportovní obuv, podle předpovědi počasí holínky 

• universální přezůvky na budovu i do koupelny (kroksy) 

• ponožky (i teplejší) 

• spodní prádlo 

• trika, mikiny, tepláky 

• nepromokavá bunda, podle předpovědi počasí pláštěnka 

• kšiltovka, slabší čepice 

• pyžamo, zubní kartáček a pasta, mýdlo, žínka, ručník 

• celé balení kapesníčků 

• pytel na špinavé prádlo 

• oblíbená hračka – plyšák, společenské stolní hry 

• baterka 

• blok, psací potřeby, pastelky 
 

Personální zajištění: 

1. A Mgr. Jana Kebzová 

1. B Mgr. Ilona Vondráčková 

2. A Mgr. Leona Poláková 

2. B Mgr. Bc. Věra Václavíková 

Bc. Martina Berková, Jaroslava Kottová, Petra Živná 

 

 

V případě nemoci (pokud bude povaha nemoci vyžadovat domácí léčení), úrazu nebo závažného porušení řádu 
školy v přírodě bude vedoucí ŠvP kontaktovat zákonného zástupce. Rodič je v tomto případě povinen si dítě na 
vlastní náklady neprodleně odvézt domů. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 20. 4. 2022 

Mgr. Ilona Vondráčková, vedoucí pedagog ŠvP 

Mobil: 721 756 290 

 

 

Příloha:  

1x bezinfekčnost účastníka akce 

 


