
Závazná přihláška na školní pobyt 

 

Prosíme o vrácení třídní učitelce/učiteli Vašeho dítěte do 6. dubna 2022. Děkujeme. 

 

Závazně přihlašuji svoji dceru/svého syna ……………………………………………………   

 

ze třídy …………. na školní pobyt, který se koná v hotelu Medlov, Fryšava pod Žákovou 

horou: 

 

I. turnus – 06.06.2022 – 12.06.2022 (pravděpodobně 1., 2. a 3. třídy) 

II. turnus – 12.06.2022 – 18.06.2022 (pravděpodobně 7., 8. a 9. třídy) 

III. turnus – 18.06.2022 – 24.06.2022 (pravděpodobně 4., 5. a 6. třídy) 

 

Beru na vědomí, že rozmístění žáků do turnusů bude vedením školy závazně stanoveno po 

obdržení všech přihlášek, nejpozději do 07.04.2022. V případě nevyhovujícího termínu mohu 

přihlášku zrušit do 11.04.2022. 

 

Cena pobytu je 5 000,- Kč a zahrnuje ubytování, stravování, dopravu autobusem, pojištění, 

výlet autobusem včetně vstupného. 

  

Cenu pobytu je potřebné zaplatit do 20. května 2022. V odůvodněných případech je možné 

do 11. dubna 2022 požádat výbor SPŠM o příspěvek (prostřednictvím třídních učitelů). 

Rodiče si též mohou dohodnout splátkový kalendář u referentky školy Pamely 

Havlíčkové. 

 

Platbu je nutné uhradit na účet školy 43-4338360247/0100. Variabilní symbol sdělí 

přihlášeným žákům referentka školy Pamela Havlíčková (tel. 272 088 224) nebo třídní 

učitel(ka). Variabilní symbol je stejný jako pro platby školní družiny nebo obědů ve školní 

jídelně. V případě, že se žák nebude moci zúčastnit školního pobytu z důvodu nemoci (na 

základě lékařského potvrzení), bude mu vrácena celá zaplacená částka. Pokud bude přijíždět 

později nebo odjíždět dříve, zůstane platba za školu v přírodě v plné výši. 

 

V Praze dne ………………………. 

 

podpis zákonného zástupce:   

 

 

_________________________zde odstřihněte a uschovejte___________________________  

 

Cenu pobytu je potřebné zaplatit do 20. května 2022 nebo prostřednictvím splátkového 

kalendáře.  

Cena pobytu je 5 000,- Kč.  

I. turnus – 06.06.2022 – 12.06.2022 (pravděpodobně 1., 2. a 3. třídy) 

II. turnus – 12.06.2022 – 18.06.2022 (pravděpodobně 7., 8. a 9. třídy) 

III. turnus – 18.06.2022 – 24.06.2022 (pravděpodobně 4., 5. a 6. třídy) 

Platbu je nutné uhradit na účet školy 43-4338360247/0100. Variabilní symbol sdělí 

přihlášeným žákům referentka školy Pamela Havlíčková (tel. 272 088 224) nebo třídní 

učitelka. Variabilní symbol je stejný jako pro platby školní družiny nebo obědů ve školní 

jídelně. 


