Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz

Seznamovací pobyt pro žáky 1. ročníku čtyřletého studia
se bude konat ve dnech 2. – 3. září 2021 (čtvrtek – pátek)
Ve středu 1. září 2021 bude podle aktuálních pokynů zahájen školní rok 2021/2021.
Školní akce začíná:

Ve čtvrtek 2. září 2021 v 8.30 h na vlakovém nádraží ve Zlíně, odtud bude pak
následovat společný odjezd.

Ukončení akce:

V pátek 3. září 2021 na vlakovém nádraží ve Zlíně v odpoledních hodinách

místo konání seznamovacího pobytu:
Vizovice, rekreační středisko REVIKA
Adresa ubytování:
REVIKA, Lázeňská 1035, 763 12 Vizovice
Telefonní číslo:
577452733, 737534439
Stravování bude zahájeno ve čtvrtek obědem a ukončeno obědem v pátek.
Cena pobytu je 800 Kč, zahrnuje stravu, ubytování, dopravu a pojištění. Platbu proveďte bezhotovostně na účet
č. 115-1077060217/0100 nejpozději do 1. září 2021, do zprávy pro příjemce uveďte SP, jméno a příjmení dítěte.
Pro identifikaci platby je nutné uvést jméno žáka. Pokud nesouhlasíte s tím, aby jméno Vašeho dítěte bylo
uvedeno v elektronickém výpisu, je možno provést platbu v hotovosti v kanceláři školy proti příjmovému
dokladu.
Nezapomeňte si přibalit:
• průkaz totožnosti a průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
• níže uvedené potvrzení o bezinfekčnosti (datum nesmí být starší než jeden den)
• kontakt na rodiče, popř. zákonné zástupce
• hygienické potřeby (event. léky, které pravidelně užíváte)
• sportovní obuv, přezůvky
• šátek, teplé oblečení pro případ ochlazení, oděv na ušpinění, sportovní oblečení
• dobrou náladu a optimismus
Žáci jsou povinni dodržovat následující pokyny:
1.
Po celou dobu akce bude žák dbát pokynů vyučujícího a bude dodržovat Školní řád.
2.
Po celou dobu akce je zakázáno kouřit, požívat návykové látky.
3.
V době osobního volna se žák nebude vzdalovat bez dovolení učitele. Bude se pohybovat na určených
místech, ve skupinkách.
4.
V ubytovacích zařízeních bude dodržovat ubytovací řád, včetně stanoveného nočního klidu.
5.
V případě závažného porušení Školního řádu nebo výše uvedených pokynů budou okamžitě vyrozuměni
rodiče (zákonní zástupci), kteří si na vlastní náklady dítě odvezou.
--------------------- Potvrzení o bezinfekčnosti – odevzdáte třídnímu učiteli 2. 9. 2021 ------------------Jméno žáka (žákyně) ……………………...................................……………………………
třída …………………….....
Seznámili jsme se s výše uvedenými pokyny pro pobyt našeho syna (dcery) na školní akci, která se koná ve dnech
2.–3. září 2021 v rekreačním středisku REVIKA ve Vizovicích a jsme s nimi srozuměni. Zároveň potvrzujeme, že
náš syn (dcera) nepřišel (-a) v posledních třech dnech do kontaktu s infekční chorobou a je zdráv (-a).
Dne:

……………………….....……
tel. kontakt na rodiče

………………….....……….
podpis žáka

….........………………………….
podpis zákonného zástupce

Návratka k pokynům pro seznamovací pobyt žáků 1. ročníku
(odevzdejte spolu se zápisovým lístkem)
Příjmení a jméno žáka/žákyně:

…………………………………………………………….

Rodné číslo žáka/žákyně:

…………………………………………………………….

Další informace od rodičů, se kterými by měl být organizátor seznámen (zvláštní strava,
problémy dítěte…):

Informace o RČ bude použita pro pojištění dítěte, bude s ní nakládáno v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Souhlasíme s použitím osobních údajů naší dcery/našeho syna.

……………………………………
tel. kontakt na rodiče

…………………………………………………
podpis zákonného zástupce

……………………………………
podpis žáka

