
Ozdravný pobyt 2. – 12. 4. 2013 – horský hotel Kyčerka, Velké Karlovice 
Adresa pro doručování pošty:  Horský hotel Kyčerka, Pluskovec 788, Velké Karlovice 756 06 
 

Sraz: 2. 4. 2013 (úterý) v 8 hodin  Odjezd: v  8:30 hodin 
Příjezd: 12. 4. 2013 (pátek) kolem 11:30 hodin ke škole (prosíme rodiče, aby si děti u autobusu 
vyzvedli osobně, obědy si  v pátek 12. 4. 2013 každý řeší sám) 
 

Při odjezdu rodiče předají třídnímu učiteli: 
 Průkazku zdravotní pojišťovny (stačí ofocená kopie) 

 Potvrzení o zdravotní způsobilosti – od lékaře 

 Písemné prohlášení o bezinfekčnosti – od rodičů 

 Návratka 

 Nutné léky se při odjezdu předají s popisem p. zdravotnici 

Doporučený seznam věcí: 
Všechny věci dětem podepište, uložte do kufru či velké tašky (označte visačkou). 

 Spodní prádlo (na každý den – 11 x) 

 Ponožky, podkolenky (na každý den), spodky nebo punčocháče 

 Trička s krátkým a dlouhým rukávem 

 3-4 tepláky 

 2 teplákové bundy či  mikiny 

 Turistické kalhoty či šusťáky, šusťáková bunda (větrovka) 

 2 pyžama 

 Pokrývky hlavy, sluneční brýle 

 Plavky 

 Pevné boty na turistiku 

 Tenisky, gumáky, přezůvky 

 Pláštěnka, do baťůžku deštník 

 2 ručníky s poutkem 

 Hygienické potřeby (kartáček na zuby, pastu, hřeben, sprchový gel, kelímek, krém na pleť, toaletní 
papír, šampon, kapesníky, pomáda) 

 Dopisní papír s obálkou a známkou, předepsanou adresu domů 

 Igelitové tašky na špinavé prádlo 

 Masku na karneval 

 Oblíbená hračka, blok, knížka, společenské hry (pexeso, karty, kostky …) 

 Přiměřené kapesné (přibližně 200 Kč) 

 Baterka, hodinky  

 Pouzdro s pastelkami či fixy (ostatní školní věci upřesní každý učitel individuálně) 

 Malý batůžek na cestu, 2 x plastová láhev s pitím + malá svačinka (začínáme obědem), kinedryl 
v případě nevolnosti  a igelitový sáček  

Nedoporučujeme dávat cenné věci, zákaz mobilů (jedeme do přírody).  
Děti je možno telefonicky kontaktovat denně od 13.00 do 14.00 na tel. čísle 725 059 563 
 

 
 


