
 

 

Škola v přírodě Nesměř, 6. – 10. června 2016 
 

Adresa: Rekreační středisko Nesměř, 594 01 Velké Meziříčí 

Doprava: 2 zájezdové autobusy 

Sraz: pondělí 6. června v 8.00 před sokolovnou 

Návrat: pátek 10. června v 16.00 k sokolovně 

Kontakt: Mgr. Petr Juráček, tel.: 731 485 909, jednotliví třídní učitelé 
 
 
Organizační info: podrobnější informace budou podány ve škole na schůzce pro rodiče  
dne 23. 5. od 17.00, doporučujeme především pro nižší ročníky 
 
Platba: první záloha byla 1 000 Kč, doplatek bude vyčíslen až po započítání všech nákladů 
v druhé polovině června 
 
Náplň, činnosti: řeší individuálně pedagogové pro každou třídu, část programu je společná 
 
RS Nesměř 
Rekreační středisko Nesměř se nachází 5 km jihovýchodně od Velkého Meziříčí, v 
romantickém zalesněném údolí řeky Oslavy. Areál střediska a jeho okolí je tak ideální prostředí 
pro ty, kteří chtějí uspořádat pobyt v přírodě a současně se příliš nevzdálit "civilizaci". 
 
 
 
 
 

 
 
Více na  www.rekreacnistrediska.cz/strediska/nesmer 
 
 
 
 

http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/nesmer


 

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 odolná 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,  
pouzdro s psacími potřebami a pastelkami 
knížka, malá hračka...(karty, pexeso, kvarteto, stolní hra, puzzle apod.) 
baterka 
kapesné dle uvážení (doporučená částka 100Kč) 

Repelent zakoupí třídní učitelé pro celou třídu, případné náramky proti hmyzu přibalte do 
zavazadla. Prosíme, nedávejte dětem s sebou cenné věci, mobilní telefony a jinou elektroniku! 
Kromě malé sladkosti na cestu dětem další sladkosti nedávejte, budou je dostávat v rámci her a 
soutěží. 
 
 
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.  
 
 
Všechny věci balte společně s dětmi, ať ví, co mají s sebou. 
 
 



 

 

 
 
 

V den odjezdu odevzdejte v obálce označené přílohou č. 1 třídním učitelům: 
 
- 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. 2 
- prohlášení zákonných zástupců dítěte – příloha č. 3 
- hlavní zdravotnice: Mgr. Agata Havlíková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

příloha č. 1 

jméno: _____________________________________________________________________ 

alergie: 
 
adresa bydliště:     léky: 

mobil matky:      nevolnost v autobuse: 

mobil otce:      jiná sdělení: 



 

příloha č. 2 
 
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. 3 
 
Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

Prohlašuji, že mé dítě  _____________________________ nar.__________________ 
je způsobilé zúčastnit se školy v přírodě v RS Nesměř v termínu 6. – 10. 6. 2016. 

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 6. 6. 2016                        __________________________ 
podpis zákonných zástupců dítěte 


