
Dějepisná exkurze 9. tříd – Polsko  
 
 termín  10. a 11. listopadu 2016 (čtvrtek a pátek)  

 program  návštěva koncentračního tábora Osvětim, solných dolů ve Vieličce a Krakova 

 doprava  autobusem 

 odjezd sraz 10. 11. v 7.45 hod. u školy, odjezd v 8.00 hod. 

 příjezd pátek 11. 11. do 22.00 hod. ke škole 

  po příjezdu si žáky vyzvednou rodiče nebo lze přinést návratku 

 cena  1800 Kč – uhradit p. uč. Balcaříkovi/Bilíkovi do úterý 1. listopadu 

  (doprava autobusem, vstupy do Osvětimi a Vieličky, 1x ubytování s polopenzí, 

průvodce, pojištění do zahraničí) 

 s sebou platný pas nebo občanský průkaz 

  prohlášení o bezinfekčnosti (formulář žáci obdrží) 

  léky (pokud užívají) a kartičku pojištěnce (stačí kopie) 

  doporučené kapesné 50 PLN (zlotý)  

  zavazadlo se všemi věcmi (vč. pyžama a toaletních potřeb) 

  příruční zavazadlo do autobusu, pevnou obuv, teplé oblečení a pláštěnku 

  jídlo na cestu tam (začínáme večeří), v pátek končíme snídaní a bude možnost 

si zakoupit jídlo v Krakově 

  volání ze zahraničí (roaming)  

 kontakt školní telefon +420 732 948 198 
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Dějepisná exkurze 9. tříd – Polsko 
Bezpečnostní pokyny 

 

 
Žáci budou dbát pokynů všech doprovázejících pedagogů. Nesmějí bez vědomí učitele 

opustiti skupinu a během rozchodů se pohybují výhradně ve skupinách (nejméně 3 žáci). 

Budou dávat pozor na své osobní věci, zejména doklady totožnosti, peníze a jiné doklady. 

Žáci jsou povinni svým zodpovědným chováním předcházet možným úrazům. Každý 

zdravotní problém ihned nahlásí pedagogickému dozoru. 

Žáci, kteří pravidelně užívají léky, je budou mít v dostatečném množství s sebou. Rodiče 

uvedou druh a použití léku na prohlášení o bezinfekčnosti, které odevzdají před odjezdem. 

Doporučujeme vzít s sebou léky užívané proti bolesti hlavy, při bolení v krku nebo průjmu. 

V případě závažnějších onemocnění nebo alergií rodiče uvedou opatření, dle kterých je 

v případě potřeby postupovat. 

Během cesty autobusem se žáci chovají ukázněně a ohleduplně. Při zastávkách se nevzdalují 

od skupiny bez vědomí učitele. 

Žáci budou šetrně zacházet s vybavením v místě ubytování, nebudou si nic půjčovat bez 

svolení, v případě poškození budou hradit škodu v plné výši. 

Od žáků se očekává respektování pravidel. Je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a jiné 

návykové látky. Za cenné věci (mobil, fotoaparát apod.) si žáci sami zodpovídají. 

 

Věříme, že tyto pokyny v zájmu příjemného a bezpečného průběhu zájezdu s Vašimi dětmi 

důkladně proberete. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

Luděk Balcařík, Jan Bilík 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dějepisná exkurze Polsko – přihláška  
 

Souhlasím, aby se můj syn/moje dcera  …….……..…….……….……….………. ze třídy ………. 

zúčastnil/a dějepisné exkurze do Polska (10. – 11. 11. 2016) v ceně 1800 Kč.  

Seznámil/a jsem se s informacemi a bezpečnostními pokyny k zájezdu.  

Výše uvedené dítě MŮŽE/NEMŮŽE (nehodící se škrtněte) po příjezdu z exkurze samo odejít 

domů. Přebírám za dítě veškerou zodpovědnost. 

Číslo pasu nebo občanského průkazu žáka …….……..…….……….……….………. 

Mobilní telefon žáka …….……..…….……….……….………. 

Kontakty na rodiče …….……..…….……….……….………. 

 …….……..…….……….……….………. 

 
 

V Brně dne ………………….…….    ………………….……. 

                          podpis rodiče 


