
 
 

 

          prvňáčků, rodičů a pedagogů 

                    13. - 14.9. 2019     

 

 
Náplň  akce: Vzájemné seznámení žáků, učitelů a  rodičů. Důležité informace o školním vzdělávacím 

  programu.  První vstup do školy -  nezbytnosti s tímto související.  

           Dítě a nový kolektiv, rodič školáka – základní psychologické aspekty. 
 

Důležité  informace: 

Místo konání:                         Autokemp Aljaška, Huntířov - Stará Oleška 134, 405 02 Děčín 

                                                Poloha kempu: 50° 48' 0.054" N, 14° 20' 41.391" E 
Ubytování:   chatičky 

Cena: 450,- / osoba (v ceně je ubytování s polopenzí,  buřtíček, odměny pro děti).   

Co s sebou: prvňáčky (popřípadě sourozence), sportovní oblečení, oblečení – pohádková postava 
(karneval), hygienické potřeby, dobrou náladu 

 

Program:   13.9. (pátek) -     15.00  - zahájení přímo na místě (doprava  po vlastní ose  nebo se mezi sebou 

     domluvte) 

16.00  - sportovní odpoledne  

17.30  - večeře 
19.30  - vše o škole – večerní povídání, pohádkový večer (děti + třídní učitelky) 

  - maminka, tatínek a prvňáček  (rodiče + vedení školy,  psycholog, MPP, VP) 

20.30  - táborák 

          14.9. (sobota) -   7.30  - budíček s rozcvičkou 

      8.00  - snídaně 

      9.00  - soutěž  

 10.30  - odjezd  (doprava  po vlastní ose) 
 

Celkovou částku za úhradu výše uvedené akce uhradím nejpozději do 6.9. 2019  na účet u KB Děčín  č. 10632431/0100  VS: 13142019 
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte. Vyúčtování bude provedeno do týdne po skončení akce. Děkujeme. 

     

----------------------zde odstřihněte-----------------------------------zde odstřihněte---------------------------------------zde odstřihněte------------------------------ 

Závazná přihláška  (Doručte na adresu školy nejpozději do 28.6.2019) 

 

Akce  „Úvodní soustředění“  v termínu od  13. - 14.9.2019  se zúčastním.  Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se všemi 

nezbytnými informacemi  (viz prospekt). Zároveň dávám souhlas ke zpracování našich osobních údajů a to pro účel organizování 

této akce ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Po skončení akce budou veškeré osobní údaje 

řádně skartovány. 
                 vyplňte prázdná pole 

 Jméno, příjmení Dat. narození: Počet osob: 

 

JMÉNO    PRVŇÁČKA 

 

  1 

Zákonní zástupci, kteří dítě 

budou doprovázet. 

……………………………………….. 

 x  

 

Sourozenci (jméno) 

 

………………………………………. ……………………….  

Počet zúčastněných osob 

CELKEM 

 

x 

 

x  

Cesta (zakroužkujte) Svým autem S někým x 

 

V Děčíně    …………………………..2019     ………………………………………………… 
          podpis zákonného zástupce 

ZÁKLADNÍ   ŠKOLA -  Děčín VI   Na Stráni 879/2  příspěvková organizace      
 

 405 02   Na Stráni 879/2  Děčín VI                412537133               Fax:  412537133                            

E-mail:    posta@zsnastrani.cz                                        WWW:  zsnastrani.cz 
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