
  

„STARTOVACÍ“ VÝJEZD  ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU   

24. a 26. září 2018 
V letošním školním roce se za finanční podpory SRPŠ ve dnech 24. až 26. září 2018 uskuteční 

"startovací" výjezd žákovského parlamentu na Mlýnky u Strážnice. Budeme se navzájem poznávat, tvořit 

pravidla a promýšlet cíle pro tento školní rok. Věříme, že vzniklé plány pak budeme s nadšením  

a společným odhodláním realizovat ku prospěchu celé školy. 

Tento školní rok si také užijeme výhru z minulého školního roku, kdy se náš projekt Afrika stal v Senátu 

Parlamentu ČR nejinspirativnějším projektem loňského školního roku, a odměnou nám byla částka 

22.000,- na lektory prožitkového kurzu. Program na míru nám tedy ve dnech 24. -25. 9. 2018 sestaví  

a zrealizují lektoři z Centra demokratického učení 

 
 

KDE?    Rekreační středisko Mlýnky u Radějova, Penzion Jana ( ve dnech 24. 9. – 25. 9. 2018 do 17.00) 

              Základní škola Za Alejí Uherské Hradiště – učebna žákovského parlamentu (ve dnech 25. 9. – 26. 9. 2018      

              do 14.00) 

 

KDO?  Členové žákovského parlamentu 

Koordinátoři ŽP: Dana Mihalová (777405891), Marie Holčíková, Michal Urbanec, Martin Holčík, Kristýna      

                           Horáková 

lektoři CEDU 

koordinátorky projektu Afrika: Johana Holčíková, Lucie Rýpalová 
KDY?    
- sraz v pondělí 24. 9. 2018  v 7:50 hod. u školy u kotelny (zadní vchod školy), odjezd 8.00 

- příjezd z Mlýnek v úterý 25. 9. 2018 v 18 hod. tamtéž – zůstáváme ve škole, akce pokračuje dále do 26. 9. do 

14.00 

- ukončení výjezdu 26. 9. 2018 ve 14. 00 (děti, které chodí do družiny, budou předány do družiny) 

(případné změny by byly oznámeny)  

STRAVA 

-Mlýnky – stravování zajištěno po celou dobu pobytu na Mlýnkách – začínáme obědem 24. 9. a končíme svačinou 

25. 9. 

- škola – 25. 9. večeře; 26. 9. snídaně – nakoupíme si potraviny po příjezdu z Mlýnek (cena nákupu zahrnuta 

v částce, kterou vybíráme) – večeři a snídani si připravíme v naší nové školní kuchyňce, na oběd půjdou děti do 

školní jídelny 

                                          
POVINNÉ VYBAVENÍ:  

- platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (musí být odevzdaný předem třídnímu učiteli) 

- potvrzení o bezinfekčnosti + souhlas rodičů s účastí svého syna (dcery) na výjezdu ŽP, kartičku pojištěnce 

(nebo její kopii) je nutné odevzdat při odjezdu, souhlas se zveřejněním fotografií pro Centrum 

demokratického učení 

 

VĚCI S SEBOU: 1 zavazadlo – kufr nebo sportovní taška 

- dostatek oblečení do teplého, chladného, slunečného i deštivého počasí, do chaty, lesa, na výšlap i k táboráku.  

- obuv do chaty, na sport + nepromokavou obuv 

- toaletní potřeby, ručník, něco proti komárům 

- batůžek + pláštěnku + plastovou láhev (na pobyt mimo objekt) 

- kapesné – podle úvahy (možnost nákupů v bufetu) 

- hudební nástroje k táboráku 

- baterka, šátek, příp. deku 

- zápisník, propisku, tužku a pár fixů (3 - 4 barvy) 

- osobní léky (poznačit do potvrzení o bezinfekčnosti a podepsané i s dávkováním odevzdat při odjezdu) 

- příp. karty pro chvíle odpočinku 

- za mobilní telefon si ručí sami, použití bude možné jen v době os. volna 

- SPACÁK – po přespání ve škole (necháme si ho ve škole hned při odjezdu) 

 

NEBRAT: 

 cenné věci – notebooky, tablety, přehrávače DVD a podobně 

 



  
 

CENA ZA UBYTOVÁNÍ, STRAVU A DOPRAVU JE PO ODEČTENÍ PŘÍSPĚVKU SRPŠ 350 ,- KČ. 

Částku 350,- na výjezd ŽP spolu se závaznou přihláškou (viz níže)  prosím přineste do středy 19. 9. 

2018 paní učitelce D. Mihalové (1. patro dveře číslo 51), případně M. Holčíkové (přízemí u 

sborovny školy). 
                                                                                        

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návratka---- 

Závazná přihláška na výjezd členů ŽP 24. a 26. 9. 2018 

 

Přihlašuji svého syna/ svou dceru (jméno + příjmení).......................................................................... 

třída ……………, na výjezd ŽP, který proběhne na Mlýnkách v Penzionu Jana a v Základní škole Za Alejí dle výše 

uvedených informací ve dnech 24. a 26. 9. 2018. 

V Uherském Hradišti dne …………………..                                …….…………………………………………….. 

 

                                                                                                       podpis rodičů (zákonného zástupce) 

 

 

POTVRZENÍ  O  BEZINFEKČNOSTI 

 

 

Potvrzuji svým podpisem, že můj syn (dcera)…………………………………………………………… 

narozen(a)………………………………… nepřišel (a) v posledních dnech do styku s žádnou infekční chorobou.  

Můj syn (dcera) užívá tyto léky …………………………………………………………………………. 

                                                    ………………………………………………………………………… 

 

Jiná sdělení, která by měl znát vedoucí pobytu a zdravotník………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon pro zastižení rodičů - dopoledne ……………………………………………………………...... 

                                               - večer ……………………………………………………………………. 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne 24. 9. 2018                               …….……………………………………… 

 

                                                                                                       podpis rodičů (zákonného zástupce) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

SOUHLAS S POBYTEM NA VÝJEZDU ŽP 2018 

 

 

Souhlasím, aby se můj syn (dcera)_______________________________ zúčastnil(a) výjezdu ŽP 2018 

v rekreačním zařízení Mlýnky, Penzion Jana a Základní škole Za Alejí, za výše popsaných podmínek.  

Také souhlasím, že můj syn (dcera), v případě úrazu, může být ošetřen (a) jiným lékařem než jeho 

obvodním lékařem.  

 

                                                                                     ………………………………………….. 

                                                                                          podpis rodičů (zákonného zástupce) 


