
 
INFORMACE O VÝUKOVÉM SEMINÁŘI STOD 7 

Termín: 1. 10. – 2. 10. 2012 

Místo kurzu: Hotel Kapitán, Ústupky u Seče 

Cena: 620 Kč včetně dopravy 

Odjezd: od školy v pondělí 1. 10. v 7:40 hodin (sraz v 7:25 hodin) 

Příjezd: ke škole v úterý 2. 10. asi v 17:00 hodin 

Stravování: začíná v pondělí 1. 10. obědem a končí v úterý 2. 10. svačinou 

Základní vybavení:  

pohodlné oblečení a obuv vhodné do přírody a na turistiku  

(s ohledem na počasí i rezervní), pláštěnku, čepici, přezůvky, oděv do 

hotelu, toaletní potřeby, ručník, malý batůžek a láhev na pití, funkční 

baterku 

Potřeby pro výukovou činnost: 

vybavený penál (nůžky, lepidlo, izolepa, pastelky, fixy), blok nebo sešit 

(stačí formát A5), pravítko, šátek, igelitovou tašku nebo větší sáček 

Různé: 

společenské hry, hudební nástroj, knížka, zpěvník 

Důležité upozornění:  

Nezapomeňte si vzít s sebou zdravotní průkaz a kartu zdravotní pojišťovny. 

Tyto doklady odevzdejte při odjezdu třídnímu učiteli. 

Užívá-li Vaše dítě pravidelně nějaké léky, je nutné je spolu s písemnou 

informací o způsobu jejich užívání předat třídnímu učiteli (nejpozději při 

odjezdu). 

Veškeré elektronické přístroje (mobilní telefony, fotoaparáty, hry, atd.) si 

s sebou berete na vlastní riziko. 

Petr Baťa 

třídní učitel v. r. 
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