
 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2016/2017 
INFORMACE A POKYNY PRO ŽÁKY 3.-4.. ROČNÍKŮ 
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

naše škola pořádá i v letošním školním roce pro žáky 3.-4. tříd pobyt ve škole v přírodě. 

Uvědomujeme si, že cena není právě nízká, přesto věříme, že vzhledem k dlouhodobě špatnému ovzduší 

v našem kraji zvážíte možnost pobytu Vašeho dítěte v krásné přírodě Jeseníků v podstatně zdravějším 

ovzduší, se zajímavým poznávacím programem a výborným kolektivem. 

  

 

Termín   11. – 17. června 2017 (6 nocí)     

Záloha   2100 Kč 

(v ceně ubytování, strava vč. pitného režimu, doprava, pojištění, program) 

Organizátor  Základní škola, U Studny, ul. Centrum 2290/14, 734 01 Karviná – Mizerov,  

   IČO 48004511, ZŠ není plátcem DPH 

Místo   Středisko Myšinec, Budišovice, Nízký Jeseník (Vítkovská pahorkatina) 

 

 

Přihláška je závazná a jejím odevzdání  nejpozději do 25. listopadu 2016  potvrzujete účast 

žáka k pobytu a zaplacení finanční zálohy. Tuto lze uhradit najednou v prvním termínu nebo 

postupně v uvedených termínech.  

 

Nejprve odevzdejte přihlášku – poté hraďte platbu! 

 

Zálohy budou vybírány bezhotovostně, výjimečně v hotovosti na sekretariátě školy. Lze uhradit 

najednou v 1. termínu nebo v 7 splátkách takto: 

 

 1. záloha ve výši 300 Kč do 31.11.2016 (nebo celá výše 2100 Kč najednou) 

 2. záloha ve výši 300 Kč do 31.12.2016 

 3. záloha ve výši 300 Kč do 31.1.2017 

 4. záloha ve výši 300 Kč do 28.2.2017 

 5. záloha ve výši 300 Kč do 31.3.2017 



 

 

6. záloha ve výši 300 Kč do 30.4.2017 

7. záloha ve výši 300 Kč do 30.5.2017 

 

 

Upozorňujeme, že z důvodu provozních podmínek ubytovacího zařízení může být účtován storno 

poplatek. 

 

Bezhotovostní zálohu převádějte z Vašeho bankovního účtu, nebo poštovní poukázkou typu A (nutno 

vyzvednout a vyplnit na poště). Ve výjimečných případech lze uhradit hotově na sekretariátě školy. 

 

Údaje k bezhotovostní platbě  

účet školy    210 854 7293/2700  

variabilní symbol   celé rodné číslo dítěte 

konstantní symbol   308 

specifický symbol   333  

 

 

Příspěvky 

Příspěvky na tento pobyt poskytují za určitých podmínek některé zdravotní pojišťovny, někteří 

zaměstnavatelé a v případě sociálně slabých také sociální odbory – informujte se na příslušných 

místech a využijte jich, můžete ušetřit. 

 

Upozornění zaměstnancům OKD a. s.  

Žádost o finanční příspěvek (formulář Vašeho zaměstnavatele) musíte vyplnit sami, protože na něm 

není údaj o potvrzení razítkem a podpisem z naší strany. Všechny údaje, které do formuláře 

potřebujete (místo, termín, záloha, údaje o škole) máte na tomto listě. Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

VŠECHNY INFORMACE A FORMULÁŘE NALEZNETE TAKÉ  

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 

  

VŠECHNY 

SYMBOLY 

JSOU POVINNÉ ! 



 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K POBYTU VE ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

2016/2017 PRO ŽÁKY 3.-4. ROČNÍKU 

 
Přihlašuji ZÁVAZNĚ žáka/žákyni k účasti na škole v přírodě pořádané ZŠ U Studny Karviná v termínu  

11. – 17. června 2017 a místě pobytu Středisko Myšinec, Budišovice, Nízký Jeseníky. 

Jméno a příjmení žáka/žákyně: ………………………………………………………………………………………………………… 

Třída: ……………………………………………… rodné číslo dítěte:  …….………………………………………………………… 

Adresa bydliště: ………….………………………………………………………………………………………………..…………………… 

Tel. kontakt na rodiče: ………………………………………………   email:  ………………………………………………………… 

Zdravotní pojišťovna dítěte (název, nikoli kód): ………………………………………………………………………………… 

 

Požadovanou zálohu na pobyt uhradím* 

najednou v prvním termínu do 30.11.2016 

na splátky dle „informací a pokynů“ 

 

Případný přeplatek* 

zašlete na můj bankovní účet číslo …………………………………………… / ……………… 

 předejte mému dítěti (žákovi) ve stanoveném termínu 

 si vyzvednu osobně na sekretariátě školy ve stanoveném termínu 

 

Svým podpisem stvrzuji, že: 

- jsem byl/a seznámen/a s „informacemi a pokyny“ k pobytu, 

- beru na vědomí závaznost této přihlášky 

- případný doplatek pobytu uhradím dle pokynů školy ve stanoveném termínu. 

 

V ………………………… , dne …………………2016       ……………………………………………… 

      podpis zákonného zástupce 

*) vyhovující vyznačte X 


