
 

          Sebe-Spolu (SES) kurz 

Lhotka u Mělníka, 6.třídy 

        Vážení rodiče, 
těšíme se na společný pobyt v přírodě v objektu DDM Lhotka u Mělníka. Je připraven nabitý a 

pestrý program, který třídě zprostředkuje společné zážitky, umožní navázat nová přátelství, poznat své 

spolužáky i učitele a učitelům příležitost poznat svou třídu. Jedná se o úvodní modul zážitkových kurzů, 

které jsou součástí našeho preventivního programu. Děkujeme za podporu a za zaplacení nákladů. 

Máte-li dotazy, směřujte je na vyučující V. Rozhona nebo M. Tačíka.  

Váš SES tým 

TERMÍNY: 
 6.A: 7. 9. - 9. 9. 2020 

6.B: 9. 9. - 11. 9. 2020 
 
 
ODJEZD na zážitkový kurz:  

Sraz 6.A: 7. 9. v 8:30 na zastávce metra Ládví 
Sraz 6.B: 9. 9. v 8:30 na zastávce metra Ládví 
Věci mějte sbalené v batozích.  
Při srazu vyučujícímu odevzdáte:  

● bezinfekčnost + léky a informace o zdravotním omezení, dávkování, 
dietách 

● průkazku s fotem pro slevu do autobusu a vlaku (stačí Lítačka)  
● kartičku pojištěnce  

(Mějte prosím oboje ideálně v připravené v nadepsané obálce.Formulář bezinfekčnosti 
najdete na internetových stránkách www.zshanspaulka.cz.)  

  

PŘÍJEZD ze zážitkového kurzu:  

6.A: 9. 9. před turnikety ve vestibulu metra Ládví cca 14:00 (přijedeme autobusem z Mělníka) 

6.B: 11. 9. před turnikety ve vestibulu metra Ládví cca 14:00 (přijedeme autobusem z 

Mělníka) 

 
Rodiče nás mohou čekat u turniketů metra na Ládví. Pokud ne, doprovodíme děti ke škole.  

 

Na sebe na cestu: 

❑ turistickou obuv, malý lehký batůžek / brašničku na pití a svačinu (bude oběd) a pláštěnku  

Věci sbalené v batohu:  
❑ 2 x sportovní komplet do přírody, 1 složen ze starých oděvů, 2. použitelný do místnosti, 

počítat i se špatným počasím - teplá mikina, čepice, teplé ponožky, podzimní bunda 
❑ oblečení na spaní  
❑ spodní prádlo na 2 dny  
❑ pláštěnka, bunda do deště - s sebou na cestu 
❑ 2x obuv na ven (1x kvalitní obuv na cestu; v budově chodíme v očištěné venkovní obuvi) 
❑ holinky  
❑ hygienické potřeby, ručník, šátek  
❑ baterka, repelent  
❑ poznámkový blok, propiska  
❑ malé kapesné  
❑ hodinky 

❖ s sebou nebrat:  
- mobilní telefon  
- tablety, cennosti… 
- nebezpečné věci  

CENA ZÁŽITKOVÉHO KURZU: 1000,- Kč   
Prosím, peníze odešlete na účet školy bez odkladu - variabilní symbol dítěte vyplňte dle pokynů pro platbu.           
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