
       

 

Školní výlet 7. AC na Spálovský mlýn  

 

Kdy: 23. 6. – 25. 6. 2021 

Místo pobytu: Spálovský mlýn – rekreační areál v přírodě, Spálov 123 (https://www.spalovskymlyn.cz/); 
tel.  608 101 796 
 

Ubytování: v turistických chatkách s elektřinou, 2 dvoupatrovými postelemi, stolkem, židlemi a skříňkami; 
sociální zařízení je společné v blízkosti chatek   

Sraz 23. června v 7:50 hodin u žákovského vchodu. V kmenové třídě následně proběhne samotestování 
antigenními testy. Odjezd v 8:30 hodin od tělocvičny objednaným autobusem (p. M. Pfeifer) 

Předpokládaný příjezd: v pátek 25. června v cca 15 hodin k ZŠ Za Alejí. (odjezd ze Spálova po obědě ve 13 

hodin) 

 

S sebou: kartičku pojištěnce nebo její kopii, podepsanou bezinfekčnost – viz níže (nutno odevzdat ráno 
TU v den odjezdu), podepsané osobní léky (dávkování poznačit níže), respirátory (roušky), dostatek 
(sportovního) oblečení a obutí, kšiltovku, velkou svačinu na cestu (začínáme obědem), lahev na pití, 
pláštěnku, hygienické potřeby + ručník, opalovací krém, repelent, Fenistil nebo něco na štípance od 
komárů, psací potřeby, drobné hry na chatku, běžné kapesné a dobrou náladu 
 

Denní harmonogram: 

7:30 budíček; 7:45 rozcvička; 8:00 snídaně; 9:00 - 12:00 dopolední programový blok (přerušený 
svačinkou); 12:00 oběd; 12:30 - 14:30 polední klid; 14:30 - 18:00 odpolední programový blok (přerušený 
svačinkou); 18:00 večeře; 18:30 - 19:30 osobní volno; 19:30 - 21:00 večerní programový blok; 21:00 / 
22:00 večerka 
 

První den pobytu: ubytování se;  seznámení se s lektory a areálem; první jednoduché programy a hry 
pro navození atmosféry (ledolamky, dynamics, …); netradiční sportovní aktivity; večerní program 

Druhý den: sofistikovanější a náročnější programy a hry; lukostřelba; lanové aktivity; netradiční sporty a 
fyzicky náročnější programy; tematické společenské a skupinové hry; večerní program 

Poslední den: zpětnovazební programy; pokračování programu z minulého dne; úklid areálu a balení 
 
Po dobu celé akce platí školní řád s výjimkou mobilních telefonů. Za mobilní telefon si žáci ručí sami, 
použití bude možné jen v době os. volna. Neberte s sebou potraviny s omezenou trvanlivostí a cenné věci 
(notebooky, tablety, přehrávače DVD apod.). Platí zákaz kouření, požívání alkoholu a užívání omamných 
látek. Během cesty i po celou dobu pobytu musí žáci dbát pokynů vyučujících. V případě vážného porušení 
školního řádu si rodiče dítě vyzvednou a pobyt bude bez náhrady přerušen. 

 

NA DALŠÍM LISTU JSOU DŮLEŽITÉ NÁVRATKY, KTERÉ JE NUTNÉ ODEVZDAT V DEN ODJEZDU 

 

 

 

 

Základní škola, Uherské Hradiště, 

Za Alejí 1072, příspěvková organizace   

https://www.spalovskymlyn.cz/


 

 

Můj syn/dcera ________________________________________ bere pravidelně tyto léky (zabalte je, 

prosím, do uzavíratelného sáčku i se jménem a dávkováním a předejte u odjezdu): 

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

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

Jiná sdělení, která by měl znát vedoucí pobytu: 

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

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

Telefon pro zastižení rodičů: …………………………………………………………..……………………..….…………………………...... 

Podpis zákonného zástupce: _____________________________________________________________ 

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

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: jméno, příjmení…………………………………………………………………………. 

Datum narození…………………...………………, bydliště……………………………………………………………………….………………………… 

změnu režimu, dítě nemá příznaky onemocnění COVID-19 nebo jiného infekčního onemocnění (průjem, zvýšená 

teplota,…). Není mi též známo, že v posledních 14 kalendářních dnech přišlo dítě do styku s fyzickou osobou 

pozitivně testovanou na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu nebo s fyzickou osobou s jiným infekčním 

onemocněním nebo osobou podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.  

 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 
 
V Uherském Hradišti dne 23. 6. 2021 

       Podpis zák. zástupce dítěte: …………………………………………………………………………..………….. 


