Vážení rodiče,
v letošním školním roce pořádá ZŠ Jedna radost terénní ekologický kurz, který je zaměřen na prohloubení vědomostí
a dovedností v přírodovědných předmětech. Kurz se uskuteční ve dnech 27 – 31. května 2019 na Rýchorské boudě
v Krkonoších (ve východní části, 1 001 m. n. m.) Při společném pobytu poznají děti zákonitosti ve vztazích organismů
žijících v horských ekosystémech, prohloubí se jejich vztah k životnímu prostředí a udržitelnému způsobu života a
upevní své vazby v třídním kolektivu.
Důležité informace
Vedoucí kurzu: Mgr. Bohdana Glierová
Pedagogický doprovod: Mgr. Jindřich Monček, Ing. Iva Vokáčová
Emailové spojení pro případné dotazy: glierova@ekopodebrady.cz
Telefonické spojení pro případné dotazy: 702 143 221 (kancelář školy)
Rýchorská bouda: správce Alena Dušková, tel. 736 183 829
Odjezd: v pondělí 27. 5. 2019 v 8:02 h z vlakového nádraží v Poděbradech. Sraz v 7:40 tamtéž. Příjezd do Horního
Maršova v 10:30 hodin. Odtud jdeme společně pěšky cca 3 km k Rýchorské boudě. Odvoz batohů z Horního Maršova
a „vědeckého náčiní“ je zajištěn.
Příjezd: v pátek 31. 5. 2019 v 15:52 h na vlakové nádraží v Poděbradech.
Cena: 2 300 Kč zahrnuje ubytování na horské boudě s plnou penzí, cestovné tam a zpět a vyvezení bagáže
Stravování: plná penze – jídlo 3x denně, pitný režim
Ubytování: ve 2 až 7 lůžkových zrenovovaných pokojích, v povlečených postelích, sprchy a toalety jsou na chodbě.
S sebou určitě nezapomeňte: boty (pohorky nebo jiná outdoorová obuv, prošlápnutá!), přezůvky do chaty, funkční
bunda, pláštěnka, malý batůžek, baterka (nejlépe čelovka), láhev na vodu, čepice proti slunci, repelent, opalovací
krém, osobní léky se seznamem užívání, atlasy horských rostlin a živočichů (pokud máte doma).
Jede se do hor, kde se počasí rychle mění, proto prosím nepodceňte výběr vhodného oblečení a obuvi. Pro případ
deště je nutno vzít s sebou náhradní oblečení!
V případě větších zdravotních problémů vašich dětí kontaktujte vedoucí kurzu. Před odjezdem odevzdají žáci
potvrzení o bezinfekčnosti (formulář obdrží po přinesení návratky) a originál nebo kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
Na kurzu bude po celou dobu pobytu přítomen zdravotník. Počet míst je omezen na max. 15 dětí. Ještě více
informací o programu ekologického kurzu se dozvíte na stránkách naší školy a facebooku! Těšíme se na společné
zážitky s vašimi dětmi!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka - prosím odevzdejte v kanceláři školy nejpozději do pátku 10. 5. 2019

Souhlasím s tím, že se můj syn (dcera)………………………………………….. zúčastní terénního kurzu ve dnech 27. – 31. 5.
2019 na Rýchorské boudě v Krkonoších. Cenu kurzu ve výši 2 300,- Kč uhradím nejpozději do pondělí 24. 5. 2019.
Podpis rodiče:

Základní škola JEDNA RADOST Pňov-Předhradí se sídlem Školní 73, 289 41 Pňov-Předhradí
Místo poskytování vzdělávání: Na Hrázi 742/64, 290 01 Poděbrady
Tel.: +420 606 596 716, email: jindrich.moncek@skola1radost.cz, www.skolajednaradost.cz
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