
Pokyny na turistický kurz – 5. B 
Slavonice – Bejčkův mlýn (16. - 20. 9. 2019) 

 
ODJEZD: v pondělí 16. 9. 2019 od ZŠ Hluboká nad Vltavou v 8:30, sraz v 8:00 před 

hlavním vchodem školy. 

PŘÍJEZD: v pátek 20. 9. 2019 okolo15:30 ke škole. 

Cena: 2800 Kč – zaplatit třídní učitelce nebo zaslat na č. ú.566 595 349/0800 (do 

poznámky nutno napsat příjmení a jméno žáka!!!) a to nejpozději do 10. 9. 2019. 

Tam i zpět je doprava objednaným autobusem, komu se dělá špatně v autobuse,    

nezapomene Kinedryl a sáček.        

Před odjezdem předáte:  

 prohlášení o bezinfekčnosti s datem 15. 9. 2019 nebo 16. 9. 2019 (nesmí být staršího 

data jinak je neplatné).  

 léky - pokud vaše dítě užívá nějaké léky, předáte je včetně přehledu dávkování. 

Přehled napíšete na druhou stranu prohlášení a další přehled na lístečku vložíte do 

sáčku s léky.  

 kartičku zdravotní pojišťovny (ofocenou)  

 

STRAVA 

- děti mají zajištěnou stravu 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře + 

celodenní pitný režim) 

- Pozor!  V pondělí 16. 9. 2019 začínáme večeří (je potřeba dát dětem velkou svačinu a 

dostatek pití s sebou), v pátek 20. 9. 2019 končíme obědem 

     KAPESNÉ 

- veškeré poplatky (doprava, ubytování, strava, vstupy,…. jsou již v ceně)  

- kapesné na 5 dní dle vašeho uvážení (suvenýry, zmrzlina, pití,…) 

 

     PROGRAM  

- v areálu je k dispozici tenisový kurt, volejbalové hřiště, dětské hřiště – prolézačky, 

lezecká síť, lano, trampolína,….obří šachy, petangue, stolní tenis, malá domácí zoo a 

botanická zahrada 

- vzhledem k velkému počtu dětí bude program upraven, v pondělí a v pátek je program 

společný, v út, st, čt se děti budou dělit na 2 skupiny  

Pondělí – Jihlava – návštěva Zoo Jihlava, okolo 16. hodiny příjezd do Slavonic, 

večeře, ubytování, seznámení s areálem a okolím 

Úterý – turistická vycházka do Slavonic, muzeum samorostů, prohlídka města – 

seznámení s historií – výukový program, věž, odpoledne návštěva pevnostního areálu 

(muzeum bunkrů z II. světové války), cesta pohádkovým lesem, večer sportovní  

program – sport, hry,…. 



Středa – celodenní výlet do Dačic, návštěva zámku a parku, turistická procházka 

parkem a okolím, pomník první kostky cukru na světě, věž, vycházková trasa Dačické 

řežby, návrat okolo 18. hodiny, kulturní večer 

Čtvrtek – pěší výlet na hrad Landštejn (12 km), oběd s sebou, večer táborák 

Pátek – návštěva slavonického podzemí, po obědě odjezd, příjezd ke škole  

okolo 15:30 

SEZNAM VĚCÍ 

- nedávejte dětem s sebou zbytečné cennosti, stejně tak nedávejte kapesní nožíky, sirky 

a podobné věci, kterými by mohly ohrozit zdraví své či jiných 

- mobil (nabíječka) – dle uvážení rodičů, dítě si za jeho případnou ztrátu či poškození 

nese zodpovědnost samo 

- batoh (se kterým budou chodit na výlety) 

- kapesné 

- plastová láhev na pití 

- papírové kapesníky 

- pláštěnka 

- čelovka (pokud máte) – do slavonického podzemí 

- společenské hry (karty,….) 

- obuv- sportovní (pohodlná) 2 x a přezůvky  

- oblečení – spodní prádlo, ponožky, pyžamo, trička, mikina, bunda, sportovní kalhoty, 

tepláky, kšiltovka nebo jiná pokrývka hlavy 

- ručník 

- toaletní potřeby (mýdlo, gel, šampon, kartáček na zuby, pasta,…) 

- peněženka, blok, psací potřeby 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit.  

Pedagogický dozor:   

         Irena Martincová  - tel. 775063223 

         Dan Němec (zdravotník) 

         Šárka Jeřábková 

         Magda Jíšková 

 

Peníze budou vyúčtovány během října po zaplacení všech faktur. Vybrané 2 800 Kč na žáka 

by měly pokrýt náklady. Případný přeplatek/nedoplatek bude každému žákovi  vrácen/vybrán. 

 

 

 


