
 

 

Škola v přírodě Podmitrov,11. – 15. května 2015 
 

Adresa: Lesní Penzion Podmitrov, Mitrov 10, Strážek 592 53  

Doprava: 2 zájezdové autobusy 

Sraz: pondělí 11. května v 8.00 před sokolovnou 

Návrat: pátek 15. května v 16.00 k sokolovně 

Kontakt: Mgr. Petr Juráček, tel.: 731 485 909, jednotliví třídní učitelé 
 
 
Organizační info:  
 
Vážení rodiče, vzhledem ke změně termínu ŠvP prosíme o opětovné vyplnění přihlášky 
a to nejpozději do pátku 24. 4. 2015 – příloha č. 1. Děkujeme. 
 
Platba druhé zálohy: výše bude upřesněna až na konci května po sečtení výdajů. Pokud jste 
již zaplatili, budeme případný přeplatek vracet. 
 
 
Penzion Podmitrov 
leží uprostřed cesty mezi bránou Českomoravské vysočiny Tišnovem a Novým Městem na 
Moravě. Je schován v údolí řeky Bobrůvky uprostřed lesů. Necelých pět minut chůze nad 
střediskem se nalézá zřícenina hradu Mitrova (asi ze 13. století), podle kterého byla 
pojmenována nejbližší vesnice Mitrov (1,5 km). 
 
V tomto kraji má každé roční období své neopakovatelné kouzlo. Jaro patří k nejkrásnějšímu 
období. Na přilehlých loukách a v okolí říčky rozkvétají petrklíče a sasanky. V případě 
nepříznivého počasí se Vám nabízí možnost využít stolní tenis, kulečník, šipky nebo stolní hry. 
Přímo u střediska jsou tři hriště na volejbal, fotbal a basketbal, pro malé děti pískoviště, 
prolézačky a houpačky. V areálu je i ohniště a venkovní krb pro posezení.  
 
 
 

 
 
Více na  www.podmitrov.cz . 
 

http://www.podmitrov.cz/


 

 

Doporučený seznam věcí 

Doporučujeme všechny věci řádně označit! Zavazadla se povezou společně 
s námi autobusem. 

Věci na cestu: 
batůžek se svačinou, nepoškozená  podepsaná láhev s pitím, nepoškozená pláštěnka, 
přezůvky 

Věci s sebou: 
5x spodní prádlo 
1x nátělník - košilka 
5x ponožky, punčocháče nebo podvlíkačky 
1x teplé ponožky 
2-3x tričko s krátkým rukávem 
2x tričko s dlouhým rukávem 
1x mikina (flees) nebo svetr 
1x šusťáková bunda nebo větrovka/popř. teplejší bunda (dle počasí a uvážení) 
2x tepláky nebo adekvátní oblečení na ven 
2x kalhoty 
šortky/krátké kalhoty 
pyžamo 
plavky (dle počasí) 
kšiltovka, sluneční brýle 
2x ručník 
kapesníky (nejlépe papírové - dostatek) 
pevnější boty, holínky, sandály, (nedoporučujeme nové nerozšlápnuté boty) 
dostatečně velký prodyšný pytel na špinavé prádlo 
masku na maškarní veselici si vyrobíme sami na místě 
 
Toaletní potřeby: 
kartáček + pasta na zuby, kelímek, hřeben, tělové mýdlo, šampon, krém na opalování, 
repelent proti klíšťatům, komárům 
pouzdro s psacími potřebami 
knížka, malá hračka...(karty, pexeso, kvarteto, stolní hra, puzzle apod.) 
baterka 
kapesné dle uvážení (doporučená částka 100Kč) 

Prosíme, nedávejte dětem s sebou cenné věci, mobilní telefony a jinou elektroniku! 
 
Žáci si s sebou nebudou brát kružítka, nože aj. nebezpečné věci! Před odjezdem prohlédněte 
dětem hlavy. Podle potřeby dejte dětem před cestou  Kinedryl a igelitový sáček. Kromě malé 
sladkosti na cestu prosíme dětem další sladkosti nedávejte. Budou je dostávat v rámci her a 
soutěží. 
 
Všechny věci balte společně s dětmi, ať ví, co mají s sebou. 
 
 
 
 



 

 

příloha č. 1 
 
Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do ŠvP - přihláška 
 
Souhlasím s účastí mého syna /dcery _______________________________na škole  
v přírodě v Lesním penzionu Podmitrov, kraj Vysočina, v termínu 11. – 15. května 2015. 
Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, 
rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Účastnický poplatek zaplatím podle pokynů školy. V případě zvláštních okolností, zejména 
onemocnění mého dítěte, zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů ještě před 
stanoveným termínem společného návratu.  
 
 
V _______________ dne_______                                   ___________________________ 

                                                                                          podpis zákonných zástupců žáka 
 
    …………..zde odstřihněte a přihlášku odevzdejte do 24. 4. 2015………………………. 

 
 
 

V den odjezdu odevzdejte v obálce označené přílohou č. 2 zdravotnicím: 
 
- průkazku zdravotní pojišťovny (kopie) 
- očkovací průkaz (kopie) 
- léky + rozpis užívání 
- posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře 
 (stačí z minulého roku, platnost 12 měsíců) – příloha č. 3 
- prohlášení zákonných zástupců dítěte – příloha č. 4 
- zdravotnice: Mgr. Agata Havlíková, Bc. Sylva Čížková 
 

        ................ zde odstřihněte a nalepte na obálku s léky a dokumenty……... 
 

příloha č. 2 

jméno: _____________________________________________________________________ 

alergie: 
 
adresa bydliště:     léky: 

mobil matky:      nevolnost v autobuse: 

mobil otce:      jiná sdělení: 



 

příloha č. 3 
 
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci  
a škole v přírodě 

Jméno, popřípadě jména a příjmení posuzovaného dítěte……………………………………. 
datum narození……………………………………………………………………………………… 
adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu……………………………………………… 

1. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: 
a) je zdravotně způsobilé 
b) není zdravotně způsobilé 
c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) ……………………………………… 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání , pokud v souvislosti s nemocí v průběhu 
této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

2. 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 alergická na………………………………………………………………………………… 
e) dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka)………………………………………………….. 

datum vydání posudku:                                                                              

                                                                             podpis, jmenovka lékaře 
 razítko zdrav. zařízení 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

příloha č. 4 
 
Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

Prohlašuji, že mé dítě  _____________________________ nar.__________________ 
je způsobilé zúčastnit se školy v přírodě v Lesním penzionu Podmitrov 
v termínu 11. - 15. května 2015 

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném 
znění, že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, 
dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil 
karanténní opatření. Není mi též známo, že by v posledních 14 dnech před odjezdem do školy 
v přírodě přišlo toto dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo 
podezřelými z nákazy. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto 
mé prohlášení bylo nepravdivé. 

V ___________ dne 10. 5. 2015               __________________________ 
podpis zákonných zástupců dítěte 


