Vlastivědný kurz 4.V
Termín:

2. – 6. 10. 2017

Místo:

Sedmihorky – Podháj (http://www.campsedmihorky.cz/ubytovani/ubytovani-na-podhaji/)

Dozor:

Mgr. Daniel Dohnal, Bc. Michal Voráč

Odjezd:

Pondělí 2. 10. od budovy Gymnázia Špitálská, sraz v 7:40, odjezd nejpozději v 8h

Příjezd:

Pátek 6. 10. ve 14:29 na Nádraží Vysočany, zde kurz končí

Cena:

2 500 Kč (doprava a přesuny, ubytování, polopenze, vstupy) + kapesné na obědy

Platba:

Platba 2 500 Kč nutná uhradit do 15. 9. 2017. Platit je možné převodem na účet (údaje viz
níže) nebo hotově pí. Šípkové.

S sebou:

Číslo účtu:

128500207 / 0100

Variabilní symbol:

rodné číslo studenta (pouze prvních 6 čísel)

Specifický symbol:

8

Poznámka:

uvést jméno účastníka

Sportovní oblečení, oblečení a obuv na turistiku (pokud možno nepromokavé), malý batoh a
láhev na pití, plavky, hygienické potřeby, ručník, pohodlné oblečení na chatu a přezůvky, psací
potřeby a sešit, průkazka pojišťovny

Program:

Návštěva Škody v MB, pivovaru Svijany, Muzeum Českého ráje v Turnově, Valdštejn, Hrubá
skála a další turistika po Českém ráji

Přílohy:

V dokumentu najdete Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který musí mít vyplněné děti do
15 let. Je možné, že ho máte z tábora nebo podobné akce, vyžadovali jsme je i do Švédska.
Prosím o zkontrolování platnosti a odevzdání do 22. 9. 2017.
Druhou přílohou je prohlášení, které studenti přinesou vyplněné a podepsané v den odjezdu
k autobusu, nikoli dříve.

Studenti byli s konáním kurzu seznámeni před prázdninami, takže by o konání měli vědět. Vím,
že je to poměrně narychlo, důvodem je změna tematického plánu a přesunutí vlastivědného
kurzu kvůli kolizi s fyzikálním kurzem. Doufám, že pro Vás nebude veliký problém v poměrně
krátkém časovém horizontu vše vyřešit. Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Mgr. Daniel Dohnal
Vedoucí kurzu

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ze dne: …………………..
Posudek je vystavován na žádost rodičů žáka z důvodu jeho účasti na pobytových akcích školy a dalších zotavovacích akcích.
Jméno:
Třída:
Rodné
číslo:
Adresa bydliště:

Zdravotní
pojišťovna:
Telefon –
byt:
Telefon otec
zaměstnání:
Telefon
matka
zaměstnání:

PSČ:

Mobilní
telefon – žák:
e-mail:

Kód:

Mobilní
telefon – otec:

Mobilní telefon
– matka:

ZDRAVOTNÍ STAV:
Zdravotní stav je

dobrý______________________
s následujícími omezeními:

Dostal (-a) sérum proti a údaje o pravidelném očkování:

Prodělal (-a) tyto choroby:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------Umístění ve stanovém táboře: ANO NE
Plavecký výcvik:
ANO NE
Lyžařský výcvik:
ANO NE
Cyklistický výcvik:
ANO NE
Horská turistika:
ANO NE
Sportovní reprezentace školy: ANO NE ve sportech –
Alergie,
pravidelné užívání
léků
a další informace
lékaře ke
zdravotnímu stavu
žáka:
Dne:

Za správnost:
Podpis a razítko lékaře:

Výše uvedené údaje jsou pravdivé. Při změně zdravotního stavu našeho dítěte požádáme o vystavení nového posudku o
zdravotní způsobilosti dítěte. Tuto skutečnost oznámíme škole – třídnímu učiteli – třídní učitelce.

Dne: … . … . 2017/18

Podpis zákonných zástupců žáka: ........................……………….

Vážení rodiče,
na základě §9 zákona 258/2000 Sb. je naší povinností požadovat posudek zdravotní způsobilosti Vaší dcery/
Vašeho syna při účasti na pobytové akci školy. Zároveň Vás prosíme o odevzdání prohlášení ve smyslu §9 odst. 1
písmena b),c) zákona 258/2000 Sb.
Děkuji.
Antonín Zajíc
ředitel Gymnázia, Praha 9, Špitálská 2

Prohlášení
Gymnázium, Praha 9, Špitálská 2
Vlastivědný kurz
Souhlasím, aby se .......................................................... (jméno studenta) narozen/a .....................................
zúčastnil/a od 2. do 6. 10 2017 vlastivědného kurzu v Českém ráji v Sedmihorkách.
■ Zároveň prohlašuji, že mi nejsou známa žádná zdravotní omezení, která by nedovolovala mému
synovi/ mé dceři se uvedené akce zúčastnit.
■ Syn/dcera umí plavat
■ Sdělení pedagogickému dozoru o případných zdravotních omezeních:
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
■ Dále prohlašuji, že nejeví známky akutního onemocnění a ve 14 kalendářních dnech před
odjezdem nepřišel/šla do styku s fyzickou osobou nemocnou infekční nemocí nebo podezřelou z
nákazy a nebyla mu/jí nařízena karanténní opatření.
■ Z místa ukončení kurzu (vlakové nádraží Vysočany, pátek 6. 10.) může odejít sám/sama
■ Nehodící se škrtněte.
V případě onemocnění dítěte nebo vážném porušení řádu kurzu (pokud budu vyzván pedagogickým
dozorem) zajistím jeho odvoz domů. V případě poškození nebo zničení zařízení a vybavení ubytovacího
objektu zajistím uhrazení vzniklých škod.
Telefonické spojení na zákonného zástupce: ………………………………………………………
V Praze dne …………………………………
……………………………………………
Podpis zákonného zástupce

§ 9 zákona 258/2000 Sb.

Podmínky účasti dětí ve škole v přírodě a na zotavovací akci
§9 (1) Mateřská škola a základní škola může na školu v přírodě vyslat jen dítě, které
a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,
b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu) a
c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním
onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření.
§9 (2) Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1.
§9 (3) Zdravotní způsobilost dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává praktický
lékař pro děti a dorost, který dítě registruje[11]. Praktický lékař pro děti a dorost, který dítě registruje, v posudku dále uvede, zda
se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vzor posudku upraví prováděcí právní předpis. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má
platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.
Skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) potvrzuje v písemném prohlášení zákonný zástupce dítěte[12] ; toto potvrzení
nesmí být starší než jeden den. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předá zákonný zástupce pořádající
osobě, vysílající základní škole nebo mateřské škole pro účely podle §11 odst. 1 písm. b) a f).

