
Zimní pobyt v přírodě 
 

Místo: Chata Juráška, Olešnice v Orlických horách, PSČ 517 83 

Termín: 7. – 11. 2. 2022 

Odjezd:     pondělí 7. 2. 2022  asi v 8,30 hod. od budovy ZŠ  

 (po otestování a naložení věcí do autobusu)  

Sraz:         v 7,55 hod před školou 

Návrat:      pátek 11. 2. 2022 okolo 14,45 hod. k  budově ZŠ (končíme obědem) 

 

 

Doplatek budeme vybírat po ukončení zájezdu dle skutečných nákladů. 
 

Orientační seznam potřeb na zimní školu v přírodě 

 

 Sjezdové lyže a hůlky, lyžařská sjezdová obuv, sjezdové hole (snowboard povolen 

s „páteřákem“) 

 oblečení na lyže – kalhoty+bunda nebo kombinéza 

 lyžařské brýle + lyžařská přilba povinně, doporučen „páteřák“ 

 zimní čepice, rukavice 2x 

 boty na chůzi a pobyt na sněhu 

 teplé spodní prádlo 

 rolák, mikina, zimní svetr a prádlo dle individuální potřeby 

 silné ponožky nebo podkolenky 

 oblečení na chatu 

 pyžamo 

 přezuvky do chaty (do malého batůžku do autobusu nebo zabalit např. do boční kapsy 

zavazadla) 

 hygienické potřeby + ručník, opalovací krém, sluneční brýle, baterku, dlouhovlásky si 

přibalí gumičky na vlasy 

 psací potřeby (penál), učení – dle pokynu třídní učitelky 

 věci osobní zábavy (karty, stolní hry, kniha, kvarteto, pexeso, pálku a míček na stolní tenis, 

…) 

 kapesné dle uvážení rodičů   

 cenné věci - na vlastní zodpovědnost včetně mobilního telefonu 

 malý batůžek  

 běžecké vybavení zapůjčí škola podle aktuálních sněhových podmínek  

(možno vzít i vlastní). 

 

Vše podepište – zejména mladším dětem. Balte s dítětem, aby vědělo, co má s sebou . 

Před odjezdem zkontrolujte, zda vybavení a výstroj (tkaničky, zipy) jsou v pořádku a nebudou 

Vašemu dítěti znepříjemňovat pobyt na sněhu. 

Děkujeme všem rodičům za případnou sponzorskou pomoc, finanční i naturální. 

 

 

Při odjezdu na zimní pobyt v přírodě odevzdejte u autobusu v podepsané nezalepené obálce: 

 
1/ kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie) 

2/ Prohlášení zákonných zástupců (potvrzení o bezinfekčnosti) 

4/ Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (potvrzení od dětského lékaře) 



3/ Prohlášení o kontrole lyžařské výzbroje a seřízení bezpečnostního vázání (sjezdové lyže) – 

servis nebo prohlášení zákonného zástupce – viz příloha. 

 

 

Nezapomeňte: 

■ podepsané léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte přehled a způsob užívání) 

■ děti, které trpí na nevolnost při cestování – vzít lék proti nevolnosti. 

 
 

 

Doprovod ze školy: 

Karcol, Hilbertová, Ludvíková, Ďurišíková. 

 

Zdravotník - paní učitelka Hilbertová – u autobusu ji prosím informujte o zdravotních potížích 

Vašeho dítěte, předejte léky a obálku s předepsanými dokumenty. /viz. výše/ 

 

Pozn.: Potvrzení od lékaře je platné 2 roky, po příjezdu Vám jej vrátíme. Dále jej můžete použít 

např. na letní tábor. (Můžete použít i potvrzení z loňského letního tábora.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zde odstřihněte 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Prohlášení o kontrole lyžařské výzbroje a seřízení bezpečnostního vázání 
 

Bezpečnostní vázání a lyže byly zkontrolovány a seřízeny. 

 

 

Jméno dítěte: 

 

 

Podpis zákonného zástupce / servisu: 

 

Datum: 

 

 

 

 

 



Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 

(na školu v přírodě, letní tábor, dětskou rekreaci,…) 

 

 

Jméno a příjmení posuzovaného dítěte……………………………………………………………… 

 

Datum narození……………………………………………………………………………………… 

 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu…………………………………………………... 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Posuzované dítě 

a) je zdravotně způsobilé 

b) není zdravotně způsobilé 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením): 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu 

této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

Potvrzení o tom, že dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním:  ano – ne 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh) 

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) 

d) je alergické na……………………………………………………………………………….. 

e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh/dávka)……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání posudku      

        Podpis, jmenovka lékaře 

        Razítko zdrav. zařízení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zimní lyžařský pobyt v Olešnici v Orlických horách 

7. – 11. 2. 2022 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

 

Prohlášení je provedeno ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, §9. 

 

Prohlašuji, že mé dítě _________________________________________________________  

 

datum narození: _______________________   

 

bytem:____________________________________________________________________ 

 

a) nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu), a 

b) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na pobytovou školní akci nepřišlo do styku 

s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu 

není nařízeno karanténní opatření. 

 

  

Jsem si vědom/a/ právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

 

V Pardubicích 7. 2. 2022 

                                                                       ________________________________________ 

                                                                                 podpis zákonných zástupců dítěte 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 
 

V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého dítěte, či kázeňské přestupky, zajistím 

jeho okamžitý individuální odvoz domů ještě před stanoveným termínem společného návratu. 

Proto uveďte prosím kontaktní telefon, na kterém budete k dosažení po celou dobu konání 

pobytové školní akce:                                                                               

                                    ___________________________________ 

 

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zřetel: 

 

 

 

Dítě užívá pravidelně /nebo při potížích – uveďte jakých/ tyto léky:  

Uveďte přesně rozpis dávkování, popř. kdy lék podat ve výjimečných situacích: 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Léky označte jmenovkou!  

 

V Pardubicích 7. 2. 2022 

                                                                       ________________________________________ 

                                                                                 podpis zákonných zástupců dítěte 


