Vážení zákonní zástupci,
dovoluji si vám tímto připomenout několik nezbytných organizačních opatření před odjezdem dítěte na
lyžařský výcvik. Všechny informace taky dohledáte na www.zsdolninemci.cz v záložce ZŠ a odkazu „Hory 2022
- informace“
1) V případě, že Vaše dítě není očkováno nebo neprodělalo Covid-19 v posledních 180 dnech, musí si před
odjezdem nechat provést PCR test. Rezervační systém v Uherskohradišťské nemocnici je funkční už dnes.
Výsledek testu musí být znám nejpozději do soboty 29. 1. do 16.00. Oznámíte jej (přepošlete sms)
zdravotnici paní Synčákové na tel. 774 711 506 nebo na email simona.syncakova@zsdolninemci.cz. A
upozorňuji, že výsledek testu nesmí být starší 3 dnů, ke dni 30. 1. 2022. V případě problému s rezervací
v Nemocnici UH volejte pana ředitele 606 461 452. Vše ohledně testování je samozřejmě zdarma.
2) Proveďte nebo nechte ještě provést kontrolu lyžařské výzbroje a výstroje. Zajistěte, aby DOKLAD O

SEŘÍZENÍ LYŽÍ (tento doklad můžete nahradit „Čestným prohlášením o seřízení“ – dítě formulář
dostalo) byl předán kolegovi Igoru Hrdlíkovi nejpozději v pondělí 24. 1. 2022.
3) Odevzdejte nejpozději v pondělí 24. 1. 2022 PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY NEBO JEHO KOPII
a LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE (vystaví ho dětská lékařka a má
platnost 2 roky), UŽÍVÁNÍ A SEZNAM VŠECH LÉKŮ písemně zdravotnici Simoně Synčákové.
4) Připravte si POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI k odevzdání při nástupu do autobusu v pondělí (datum
nesmí být starší než 28. ledna 2022) – vybere Simona Synčáková. Tiskopis dostane dítě 14. 1. 2022.
5)

SOUHLAS S TÍM, ŽE DÍTĚ NEBUDE MÍT NA KURZU MOBIL ČI JINÉ ZÁZNAMOVÉ
ZAŘÍZENÍ odevzdejte nejpozději v pondělí 24. 1. 2022 – vybere Simona Synčáková. Tiskopis dostane

dítě 14. 1. 2022.
6) Lyžařské boty uložte svému dítěti do batohu či pevné tašky tak, aby nepřekážely při manipulaci u
autobusu. Lyže pevně svažte i s hůlkami, nedávejte do nich boty!
7) S „nelyžaři“ proveďte několik pokusů boty obout, zapnout a zaklapnout do vázání, aby vaše dítě bylo
samostatné v této činnosti.
Mezi dětmi se množí dotazy na používání tabletu či jakéhokoliv záznamového zařízení včetně kamery na
helmu apod. S ostatními instruktory jsme se dohodli na nemožnost užívání ze stejných důvodů, jako tomu
bylo u mobilů. Máme zkušenosti, že děti dlouho po večerce hrají hry, telefonují, hlásí si, kdy chodí kontrola
apod. Díky únavě hrozí vysoké riziko úrazu. Děkuji za pochopení.
Samozřejmě fotografování nebo natáčení bude zajištěno instruktory. Budeme se snažit umísťovat fotky a
videa na www.zsdolninemci.cz Uvítáme, když si děti na flash disk stáhnou nějaké oblíbené písničky k
večernímu programu nebo na karneval.

Autobus bude přistaven v neděli 30. 1. 2022 v 8.30, odjezd v 9.00. Návrat 4. 2. 2022 mezi 15.
– 16. hod. nebo dle aktuální situace, proto sledujte termín příjezdu na www.zsdolninemci.cz
na titulní straně. Pokud rychleji naložíme materiál do autobusu a dopravní situace dovolí,
budeme možná zpět před školou v DN i dříve.
S pozdravem
Petr Kuřina, vedoucí kurzu
email: petr.kurina@zsdolninemci.cz

