
 

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

 
 
 

Škola v přírodě, Velké Karlovice, Hotel Galik 
 
 
Termín: 27. 3. – 9. 4. 2019 
 
 
Adresa:  
 Hotel Galik 

Velké Karlovice - Léskové 875 
756 06 Velké Karlovice 
Telefon: +420 571 477 390 
 E-mail: galik@valachy.cz 
 
 
Vedoucí ozdraveného pobytu: 
Mgr. Milada Šlechtová, milada.slechtova@zsvelkapolom.cz,         mob.: 777 747 335 
Mgr. Anna Hrubá,           anna.hruba@zsvelkapolom.cz,                  mob.: 736 721 207 
 
Zdravotník ozdravného pobytu: 
Bc. Jana Novotná,               novotna.jn@gmail.com,                           mob.: 728 971 902 
Mgr. Denisa Thiemelová,  denisa.thiemelova@zsvelkapolom.cz    mob.: 774 241 265  
 
 
SEZNAM POTVRZENÍ, DOKLADŮ NA OZDRAVNÝ POBYT  
Před odjezdem je nutno doložit zdravotníkovi akce: 
 

 Potvrzení o bezinfekčnosti (předává se před odjezdem zdravotníkovi akce, max. 1 den staré, 
vypisují a potvrzují rodiče, bez potvrzení nemůže dítě vycestovat) – termín odevzdání 27. 3. 
2019 

 Potvrzení od lékaře (posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole 
v přírodě, vydává pediatr, doba platnosti 2 roky, předá se zdravotníkovi akce před odjezdem, 
bez potvrzení dítě nemůže na pobyt vycestovat) – termín odevzdání 15. 3. 2019 

 Kartičku pojištěnce (předá se před odjezdem zdravotníkovi akce, bez kartičky pojištěnce 
nemůže dítě vycestovat) – termín odevzdání 27. 3. 2019 

 Kontaktní údaje zákonných zástupců nezletilého – termín odevzdání 15. 3. 2019 
 Souhlas s použitím osobních údajů – termín odevzdání do 15. 3. 2019 
 Poučení žáků o chování a bezpečnosti během ozdravného pobytu – termín odevzdání 15. 3. 

2019 
 
Užívá-li dítě léky, odevzdá je v igelitovém sáčku se jmenovkou a dávkováním zdravotníkovi akce před 
odjezdem. 
DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ NA OZDRAVNÝ POBYT V PŘÍRODĚ 
Prosím, balte kufr, cestovní tašku (kufr, taška funkční! Vše sbaleno v jednom zavazadle, ne např. v šesti 
igelitových taškách) společně s dětmi, aby věděly, co s sebou vezou. Vzhledem k charakteru počasí v místě 
konání pobytu doporučujeme nabalit věci dle seznamu, nepodcenit teplé a funkční oblečení.  
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Oděv 
1x šusťáková lehká bunda (softshellová bunda) 
1x teplejší bunda s podšívkou (např. zimní bunda) 
2x mikina (lehká fleesová bunda) 
3x kalhoty (tepláky, šusťáky, zateplené kalhoty, softshellové kalhoty) 
2x tričko s dlouhým rukávem (kdo má, termoprádlo) 
6x tričko s krátkým rukávem (kdo má, termoprádlo) 
13x spodní prádlo 
1 x plavky (brýle, plavecká čepice dle vlastního zvážení)  
13x ponožky 
2x teplé ponožky (na výlety, do zimní obuvi)  
1x pyžamo 
1x pokrývka hlavy, šátek, kšiltovka 
1x zimní čepice - podmínkou 
2x rukavice (tenké, zimní) – podmínkou 
 
 
Obuv 
1x přezůvky do chaty s sebou v batohu 
2x teplejší obuv + pevná, nepromokavá (např. zimní boty + trekingové boty) 
1x sportovní obuv (tenisky) 
 
Hygiena 
1x zubní pasta 
1x zubní kartáček 
1x hřeben, gumičky, sponky do vlasů (děvčata) 
1x mýdlo do koupele, šampon 
3x ručník 
1x vak na špinavé prádlo (ne igelitový pytel, možno využít povlak na polštář) 
 
Ostatní 
1x šátek 
1x menší batoh na záda na výlety do autobusu (musí žákům sedět na zádech a mít funkční zipy) 
1x láhev na pití (min. 1l) 
1x funkční baterka, čelovka (noční hry atd.) 
1x pláštěnka – podmínkou (igelitová, funkční) 
1x čistý nelinkovaný blok A4 
vybavený penál (pero, pastelky, tužky, fixy, ořezávátko) 
vlastní knížku 
dobrovolné: drobné společenské hry opět podepsané, drobné hudební nástroje, atd. 
 
Kapesné 
Záleží pouze na zvážení rodičů, jak vysokou hotovost dítěti poskytnete. V průběhu konání ozdraveného pobytu 
budou mít všechny výdaje spojené s programem hrazeny (strava, doprava, vstupy). Nicméně v rámci akce 
budeme absolvovat několik výletů, kde budou mít žáci možnost své peníze využít.  
 

Za cennosti žáků po dobu pobytu neručíme, tablety, fotoaparáty, mobilní telefony, elektroniku si žáci 
berou a akci na vlastní odpovědnost. Zvažte tedy, zdali je nutné tato zařízení balit dětem na 
ozdravný pobyt. 
 
Podrobné informace o odjezdu a příjezdu na akci, včetně formuláře o bezinfekčnosti obdrží žáci 
v týdnu před odjezdem na ozdravný pobyt. 
 


