
 
 
 
 
 
 
 

Souhlasíme s účastí našeho dítěte na přírodovědném praktiku. 
 

 
Datum:    
 Podpis zákonného zástupce 

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o. 

PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM PRIMY 

G8 
KAM? Rychta, Krásensko 
KDY? 2 . - 6. září 2019 
SRAZ: v pondělí 2. 9. v 7:40 h na parkovišti u Prioru 
NÁVRAT:  v pátek 6. 9., 14:55 h na parkoviště u Prioru 
STRAVOVÁNÍ: zajištěno pětkrát denně 
PŘI ODJEZDU ODEVZDAT: prohlášení zákonného 

zástupce 
ZÁLOHA:  2 100 Kč  
INFORMACE K PLATBĚ:  

číslo účtu: 154759538/0300 
variabilní symbol: 1402019 
splatnost: 12. 7. 2019 
text pro příjemce:  jméno studenta, 1.PA 

 



CO SI VZÍT S SEBOU? 
 

● doklad na prokázání věku, průkaz pojištěnce 
● pevnou obuv, gumáky 
● lehčí obuv na přezutí ven 
● přezůvky do chaty 
● vhodné a teplé oblečení do terénu 
● pohodlné oblečení do budovy 
● několikery ponožky 
● oblečení na spaní 
● malý batůžek (na svačinu)  
● pláštěnku 
● láhev na vodu 
● potřebné léky (pokud užíváte) 
● šátek, kapesníky 
● zápisník, psací potřeby a nůžky 
● hygienické potřeby, náplast 
● doporučujeme svítilnu do jeskyní 
 
 

UBYTOVACÍ ŘÁD 
 

● V areálu udržujeme pořádek.  
● Šetříme energií: zavíráme za sebou dveře, při odchodu z místnosti 

zhasínáme, okna otevíráme jen za účelem větrání, nenecháváme 
kapat kohoutky atd. 

● V budově platí zákaz používání otevřeného ohně. 
● V celém areálu platí přísný zákaz kouření, pití alkoholu a užívání 

jakýchkoliv drog. Konzumace a přechovávání alkoholu a drog se 
trestá okamžitým vyloučením z pobytu. 

● Není dovoleno opustit areál bez vědomí učitele. 
● Jakékoli zranění a závadu je třeba nahlásit učiteli. 
● Pokud účastník závažně poruší řád, může být z pobytu vyloučen bez 

nároku na vrácení poplatku. 
 
 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
 

(Tuto polovinu vyplňte v den odjezdu z obou stran a dejte dítěti s sebou. 
Bez tohoto prohlášení není účast na praktiku možná.) 

 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: 
  

narozenému:  změnu režimu. 

 
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní          
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.  
Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku              
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé            
prohlášení bylo nepravdivé. 
Dítě je schopno fyzicky i psychicky zvládnout zátěž na přírodovědném          
praktiku v termínu 2.  - 6. září 2019. 
 
Jméno lékaře, u kterého je dítě vedené v evidenci  

 
 
 
 
Datum: 2. 9. 2019   
 Podpis zákonného zástupce ze 

dne, kdy dítě odjíždí na praktikum 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Souhlasíme s účastí našeho dítěte na přírodovědném praktiku. 
 

 
Datum:    
 Podpis zákonného zástupce 

 

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o. 

PŘÍRODOVĚDNÉ PRAKTIKUM PRIMY 
G8        TUTOŘI 

 

KAM? Rychta, Krásensko 
KDY? 2. - 6. září 2019 
SRAZ: v pondělí 2. 9. mezi 17 h a 19 h. 
NÁVRAT:  v pátek 6. 9., 14:55 h na autobusové nádraží ve 

Vyškově 
STRAVOVÁNÍ: zajištěno pětkrát denně 
PŘI ODJEZDU ODEVZDAT: prohlášení zákonného 

zástupce 
ZÁLOHA:  1 100 Kč 

číslo účtu: 154759538/0300 
variabilní symbol: 1402019 
splatnost: 12. 7. 2019 
text pro příjemce:  jméno studenta, tutor 1.PA 

 



CO SI VZÍT S SEBOU? 
 

● doklad na prokázání věku, průkaz pojištěnce 
● pevnou obuv, gumáky 
● lehčí obuv na přezutí ven 
● přezůvky do chaty 
● vhodné a teplé oblečení do terénu 
● pohodlné oblečení do budovy 
● několikery ponožky 
● oblečení na spaní 
● malý batůžek (na svačinu)  
● pláštěnku 
● láhev na vodu 
● potřebné léky (pokud užíváte) 
● šátek, kapesníky 
● zápisník, psací potřeby a nůžky 
● hygienické potřeby, náplast 
● doporučujeme svítilnu do jeskyní 
 
 

UBYTOVACÍ ŘÁD 
 

● V areálu udržujeme pořádek.  
● Šetříme energií: zavíráme za sebou dveře, při odchodu z místnosti 

zhasínáme, okna otvíráme jen za účelem větrání, nenecháváme 
kapat kohoutky atd. 

● V budově platí zákaz používání otevřeného ohně. 
● V celém areálu platí přísný zákaz kouření, pití alkoholu a užívání 

jakýchkoliv drog. Konzumace a přechovávání alkoholu a drog se 
trestá okamžitým vyloučením z pobytu. 

● Není dovoleno opustit areál bez vědomí učitele. 
● Jakékoli zranění a závadu je třeba nahlásit učiteli. 
● Pokud účastník závažně poruší řád, může být z pobytu vyloučen bez 

nároku na vrácení poplatku. 
 
 

Prohlášení zákonných zástupců dítěte 
 

(Tuto polovinu vyplňte v den odjezdu z obou stran a dejte dítěti s sebou. 
Bez tohoto prohlášení není účast na praktiku možná.) 

 
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: 
  

narozenému:  změnu režimu. 

 
Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní          
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.  
Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku              
s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé            
prohlášení bylo nepravdivé. 
Dítě je schopno fyzicky i psychicky zvládnout zátěž na přírodovědném          
praktiku v termínu 2. - 6. září 2019. 
 
Jméno lékaře, u kterého je dítě vedené v evidenci  

 
 
 
 
Datum: 2. 9. 2019   
 Podpis zákonného zástupce ze 

dne, kdy dítě odjíždí na praktikum 
 
 

 

 
 
 
 

 
 


