
INFORMACE SEDMIHORKY 29. 9. – 1. 10. 2021 

Vážení rodiče, 

podařilo se nám opět zajistit finanční prostředky (dotace z Pardubického kraje + Obec 
Telecí, připočítáváme i finance ze Šablon a sběru papíru) a tak můžeme i v letošním 
školním roce uskutečnit pro děti  pobytový program, tentokrát v Sedmihorkách v srdci 
Českého ráje ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj. Finanční 
prostředky ze strany kraje jsou v letošním roce nižší, proto nám vychází finální částka za 
pobyt vyšší. Pobyt je součástí ŠVP (výuky) a je povinný. Program pobytu je naplánován tak, 
aby pasoval do našich výukových plánů. Žáci se budou učit, jen na jiném zajímavém místě a 
v jiném prostředí. Pobyt bereme i jako důležitý adaptační prvek, který pomůže dohnat to, 
co v minulém školním roce chybělo a to je hlavně vzájemná komunikace a sociální kontakt. 

   
Doplatek na žáka (doprava, ubytování, strava, program) – 900,- (cena pobytu bez dotace je 

2 245,-), pokud nepojedou všichni žáci, cena se navýší.  

Peníze vybíráme do 23. 9. 2019. 

Odjezd ve středu brzy ráno 29. 9. – ještě upřesníme,  https://www.campsedmihorky.cz/ , 
http://www.sevceskyraj.cz/  

Strava: strava  a pitný režim zajištěn, prvním jídlem bude večeře, doporučujeme si vzít větší 
svačinu 

Doporučené vybavení každého účastníka: 
Přezůvky, pláštěnka, dostatek oblečení a boty podle počasí, na výlet batoh a dostatečně velkou láhev 
na pití, sportovní oblečení, věci na spaní a hygienické potřeby, pokrývku hlavy, nepromokavou 
bundu, psací potřeby, kartičku pojišťovny. Pokud žák bere nějaké léky, nezapomeňte mu je přibalit s 
sebou! 

 
Návrat: v pátek 1. 10., čas opět upřesníme. 
 
Žákům doporučujeme dát s sebou kapesné dle vašeho uvážení. 
Sedmihorky jsou velmi příjemné prostředí a my věříme, že se tam bude dětem líbit. 
Poznávání a vzdělávání v jiném prostředí, s jinými lidmi bude pro děti jistě velkým přínosem 
a zpestřením ve výuce. 
 

NÁVRATKA 
 
Souhlasíme s účastí našeho dítěte…………………………………………………. na školní akci v termínu 
29. 9. – 1. 10. Sedmihorky, o kterém jsme byli školou podrobně informováni. 
Jsme si vědomi toho, že akce se může zúčastnit pouze účastník, jehož zdravotní stav není 
touto akcí a její náročností ohrožen a který nemůže zdravotně ohrozit ostatní účastníky. 
Upozorňujeme na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel: 
(astma, alergie, omezení při tělesných cvičeních, …). 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Telecí____________________ Podpis zákonných zástupců žáka_______________________ 

https://www.campsedmihorky.cz/
http://www.sevceskyraj.cz/

