Vážení zákonní zástupci,
dovoluji si vám tímto připomenout několik nezbytných organizačních opatření před odjezdem dítěte na
lyžařský výcvik.
- proveďte nebo nechte ještě provést kontrolu lyžařské výzbroje a výstroje
- zajistěte, aby doklad o kontrole výzbroje byl předán kolegovi Igoru Hrdlíkovi nejpozději v úterý 18. 12.
2018
- lyžařské boty uložte svému dítěti do batohu či pevné tašky tak, aby nepřekážely při manipulaci u autobusu
- s „nelyžaři“ proveďte několik pokusů boty obout, zapnout a zaklapnout do vázání, aby vaše dítě bylo
samostatné v této činnosti
- odevzdejte nejpozději v pátek 4. 1. 2019 průkaz zdravotní pojišťovny nebo jeho kopii a LÉKAŘSKÝ
POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE zdravotnici Simoně Synčákové (LP má platnost 2 roky)
- připravte si POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI k odevzdání buď v pátek 4. 1., nebo při nástupu do autobusu
v neděli (datum nesmí být starší než 4. ledna 2019)
- UŽÍVÁNÍ a seznam VŠECH LÉKŮ písemně nejpozději v pátek, ne až u autobusu
- souhlas s tím, že dítě nebude mít na kurzu mobil či jiné záznamové zařízení odevzdejte nejpozději v pátek
4. 1. 2019
- mezi dětmi se množí dotazy na používání tabletu či jakéhokoliv záznamového zařízení včetně kamery na
helmu apod. S ostatními instruktory jsme se dohodli na nemožnost užívání ze stejných důvodů, jako tomu
bylo u mobilů. Děkuji za pochopení. Samozřejmě fotografování nebo natáčení bude zajištěno instruktory.
Budeme se snažit umísťovat fotky a videa na www.zsdolninemci.cz
- uvítáme, když si děti na flash disk připraví, stáhnou nějaké oblíbené písničky k večernímu programu nebo
na karneval
- Autobus bude přistaven 6. 1. v 9.30, odjezd v 10.00. Návrat 11. 1. mezi 15. – 16. hod. Pro upřesnění
příjezdu
- podotýkám, že veškeré aktuální informace jsou na webu školy na titulní straně, sledujte informace na
www.zsdolninemci.cz nebo klidně volejte na moje číslo 606 461 452.

S pozdravem
Mgr. Milan Kvasnička

