
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ŠKOLNÍ POBYTY 
 
termíny:  
1. turnus: 6. 6. – 12. 6. 2022 
odjezd: 8:00 hod. ze školního 
dvora  
příjezd: 12:00 hod. tamtéž  
vedoucí: Mgr. Lenka Hůrková* 
 
2. turnus: 12. 6. – 18. 6. 2022 
odjezd: 14:00 hod. ze školního 
dvora 
příjezd: 12:00 hod. tamtéž 
vedoucí: PhDr. Martina 
Thumsová* 
 
3. turnus: 18. 6. –24. 6. 2022 
odjezd: 14:00 hod. ze školního 
dvora 
příjezd: 12:00 hod. tamtéž 
vedoucí: Mgr. Jana Benešová* 
 
*změna vyhrazena 
 
cena:  5 000,- Kč (cestovné, 
ubytování, stravování – 5x denně, 
pitný režim, pojištění, výlet 
autobusem včetně vstupného) 
 
adresa: 
Hotel Medlov 
jméno dítěte a třída 
Fryšava 143 
592 04  Fryšava pod Žákovou 
horou 
 
www.medlovhotel.cz 

 
 



ubytování: 
 
dvou až pětilůžkové pokoje se 
sociálním zařízením, Wi-Fi 
   
potřebné dokumenty a náležitosti: 
 

 lékařský posudek (platí 2 
roky) 

 zdravotní dotazník včetně 
prohlášení o bezinfekčnosti 

 souhlas s ošetřením dítěte 

 od 7. ročníku poučení 

 všechna potvrzení předají 
rodiče třídním učitelům 
před odjezdem 

 
vybavení dětí: 

 

 oblečení na turistiku pro 
každé počasí 

 pevné boty 

 pláštěnka nebo 
nepromokavá bunda 
(impregnovaná) 

 plavky, osuška 

 opalovací krém 

 hygienické potřeby 

 pyžamo 

 ručník 

 spodní prádlo 

 přezůvky 

 blok, psací potřeby 

 společenské hry 

 knihy, event. učebnice 

 kapesné dle uvážení rodičů 

 a dále podle požadavků 
třídních učitelů 

 
 

pokyny před cestou: 
 

 škola zajistí odhlášení obědů 
ve školní jídelně 

 v případě potřeby kinedryl na 
cestu a sáček s sebou 

 zdravotní služba zajištěna 
zdravotníkem 

 v případě akutního 
onemocnění jsou rodiče 
vyzváni, aby si pro dítě přijeli 

 veškerou elektroniku a 
mobily si děti berou na 
vlastní zodpovědnost 

 na školních pobytech platí 
ustanovení školního řádu 

 
zavazadla: 
 
Prosíme rodiče o zvážení 
velikosti zavazadla, děti jedou 
na krátkou dobu. 
Vše prosíme sbalit do jednoho 
zavazadla, které je potřebné 
označit viditelnou visačkou se 
jménem dítěte, třídou a číslem 
pokoje, jež žáci obdrží před 
odjezdem od třídního učitele. 

 

 


