
Škola v přírodě pro 1. – 5. ročník 

 

Milí žáci, vážení rodiče, v termínu od 6. - 10. 6. 2016 pojedeme na školu v přírodě  

do Rekreačního střediska Nesměř u Velkého Meziříčí na Českomoravské vrchovině. 

Základní informace: 

Termín: 6. – 10. 6. 2016 

Předpokládaná cena: 1 800 - 2 000 Kč  

Zálohy: 1. do 31. 3. 2016 - 1 000 Kč 

              2. bude dopočítána a vybírána po návratu 

V případě včasného odhlášení např. z důvodu nemoci vrátíme celou částku. 

Místo: RS Nesměř u Velkého Meziříčí, 594 01 Velké Meziříčí, www.rekreacnistrediska.cz 

Doprava: společně soukromým autobusem 

Ubytování: zděné budovy 

Strava: 5krát denně, dodržování pitného režimu během celého dne    

Telefonní číslo, na kterém se s námi můžete po dobu ŠvP kontaktovat:  

Mgr. Petr Juráček (tel. 731 485 909) a jednotliví třídní učitelé. 

Při odjezdu do školy v přírodě je potřeba odevzdat (formuláře včas dodáme):  

- posudek o zdravotní způsobilosti od lékaře 

- potvrzení o bezinfekčnosti (formuláře dodá škola) 

- očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny (od obou stačí kopie) 

- léky, které dítě pravidelně užívá (včetně přehledu a způsobu užívání) 

- informace o dalším zdravotním omezení  

Pobyt na škole v přírodě rozvíjí žáky v oblastech, které běžná školní výuka nenabízí.  Máme 

dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, o přírodě se učíme v terénu, navštěvujeme chráněné 

oblasti, pozorujeme a poznáváme rostliny a živočichy v jejich přirozeném prostředí, hrajeme 

spoustu her a navazujeme blízká přátelství. Pobyt pro Vaše děti velmi doporučujeme.  

........................................................................................................................................ 

 

PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ SE ZAŘAZENÍM DÍTĚTE DO ŠvP 

Souhlasím s účastí mého syna /dcery _______________________________na škole v přírodě 

v Rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí, v termínu 6. – 10. 6. 2016. 

Účastnický poplatek zaplatím dle 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 


