
 

 

 
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků a jejich rodiče  

 

SEZNAMOVACÍ GO SEMINÁŘ 
 

Níže uvedené informace budou na www stránkách školy – www.oapce.cz 
 
Místo konání:  Horní Bradlo-Vršov 
   webové stránky – oazasrdce.cz 
Doprava:   společná autobusem 
Odjezd:   pondělí 5. 9. 2022 v 8:15 z parkoviště za zimním stadionem;  

sraz na parkovišti v 8:00 
Příjezd:   středa 7. 9. 2022 v cca 13:15 na parkoviště za zimním stadionem 
Cena:   cca Kč 1 500,--  

v ceně je zahrnuto ubytování, strava – plná penze (5x denně včetně pitného 
režimu), doprava  

Platba:   ve škole 2. 9. 2022 třídnímu učiteli (částka Kč 1 500,--)  
(Po uhrazení všech faktur bude vyúčtování.)  

Stravování:   začíná obědem 5. 9. a končí obědem 7. 9. 
Program:  seznamovací aktivity v přírodě a v klubovně, rozvoj komunikace a spolupráce, 

sportovní program 
 

Povinné vybavení účastníka semináře 

 občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny 

 potvrzení o bezinfekčnosti (formulář na www stránkách školy) 

 osobní léky, pokud užíváte, a osobní lékárničku (paralen, ibalgin, náplasti, obinadlo, mast na 
drobné úrazy-pohmožděniny), přípravek proti klíšťatům  

 hygienické potřeby 

 psací potřeby 

 sportovní oblečení – starší! – počítejte s ušpiněním (od hlíny a od trávy) event. i poškozením  

 osobní prádlo a oblečení 

 sportovní obuv + náhradní sportovní obuv (pro případ promočení) 

 obuv na přezutí (pantofle) 

 plavky 

 pláštěnka 

 klasický šátek - nutné! (bude používán při hrách – zavázání očí, …) 

 bavlněné tričko bez nápisu (nejlépe 100% bavlna, krátký rukáv) – barva trička pro jednotlivé 
třídy:  

1. A – bílá;   1. B – černá;   1. C - červená 

 nějaké sladkosti, ovoce, pití… 

 finanční hotovost na drobné nákupy (v místě není obchod, nakupovat lze pouze na recepci 
v budově rekreačního zařízení) 

 v případě chladného počasí si vezměte dostatečné množství teplého oblečení! 
 

 Za veškeré cennosti (mobil, notebook, peníze…) si zodpovídá žák sám. 

 V případě závažného porušení pravidel chování na semináři bude žák ze semináře vyloučen a 
zákonný zástupce zajistí jeho odvoz! 
 

Účast je povinná. Nepřítomnost ze zdravotních nebo rodinných důvodů lze konzultovat s třídním 
učitelem nebo se zástupkyní školy Ing. Evou Šimkovou: tel. 466 501 684. 

http://www.oapce.cz/

