NÁSTUPNÍ LIST
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti (příjmení a jméno)………..…………………………………………………….…...........
rodné číslo………………….………….…..., adresa……………….………………………………………………………......................................
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel, apod.) a okresní hygienik ani
ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo dítě do
styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účastnit se adaptačního pobytu v
přírodě. Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

ADRESY POBYTU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE (rodičů či jiných k péči o dítě pověřených osob) dosažitelných
v době trvání školní akce. Kdo je oprávněn případně převzít dítě.
Od …………….. do …………… jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………..

adresa …………………………………………………………………………………………………….. telefon …………………………………………
Od …………….. do …………… jméno a příjmení ……………………………………………………………………………………………………..

adresa …………………………………………………………………………………………………….. telefon …………………………………………
UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA
U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků, která mohou ovlivnit jeho účast na
adaptačním pobytu v přírodě:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Prohlašuji tímto, že jsem v tomto nástupním listu uvedl/a veškeré závažné informace týkající se zdravotního
stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu oznámím nejpozději před zahájením školní akce. Potvrzuji,
že je mi známo, že každý účastník podléhá řádu Kaprálova mlýna a respektuje všechny pokyny vedoucích.
Současně prohlašuji, že v případě závažných zdravotních problémů nebo vážných kázeňských přestupků zajistím
odvoz dítěte nejpozději do 24 hodin.

V………………………….. dne ………………………

…………………………………………………………
Podpis zákonných zástupců

ADAPTAČNÍ POBYT V PŘÍRODĚ
Vážení rodiče, Vaše dítě se zúčastní školní akce s názvem adaptační pobyt v přírodě v Kaprálově mlýně.
Termín konání 2. 9. – 4. 9. 2019.
Žáci se zúčastní zahájení školního roku v budově školy, poté společný odchod pod dohledem třídních
učitelů a lektora na Kaprálův mlýn.
Velká zavazadla budou odvezena ze školy autem, na cestu dejte dětem jen malý batoh s pitím, svačinou
a pláštěnkou.
Stravování je zajištěno 5x denně. Prvním společným jídlem bude oběd. Pitný režim je zajištěn po celý
den.
Vybavení na pobyt v přírodě (doporučujeme upravit podle potřeby dětí):
Je třeba počítat s teplým i chladným počasím.
1 pyžamo
1 čepice, event. šátek
1 svetr
3 páry ponožek
3 kalhotky/slipy
1 pár sportovní obuvi
3 trička
1 pár obuvi na přezutí – nutné!
1 mikina
1 batůžek
1 tepláková souprava
1 baterka
1 sportovní kalhoty
1 láhev plastová 0,5 l
1 kraťasy
1 teplejší bunda (např.
softshellová)
1 pláštěnka

Toaletní potřeby:
1 ručník
1 zubní pasta
1 mýdlo
1 kartáček na zuby
1 kelímek na čištění zubů
1 hřeben
kapesníky
přípravek proti klíšťatům
léky

Školní potřeby: psací potřeby
Dále dejte dětem – kapesné v přiměřené výši
Nedoporučujeme cenné věci – šperky, …. Pokud dítě nějakou tuto cennost ztratí, což se při hrách
v lese může stát, neneseme žádnou odpovědnost.
Nedávejte dětem mobily, tablety a digitální hry. Jedná se o školní akci, používání těchto zařízení není
v souladu se školním řádem.
Věnujte, prosím, náležitou pozornost veškerým informacím v nástupním listě a jejich vyplnění!
Vyplněný nástupní list včetně prohlášení zákonného zástupce odevzdá zákonný zástupce nebo
účastník společně se zdravotním průkazem pojištěnce při nástupu k odjezdu.

