ZIMNÍ ŠKOLA V PŘÍRODĚ - informace pro leden 2021
Ve školním roce 2020/2021 organizuje opět naše škola zimní školu v přírodě pro žáky 1. stupně.
Vzhledem k epidemiologické situaci má její organizace svá specifika.
Místo konání: ski areál Fajtův kopec, Velké Meziříčí
Rezervované termíny:

www.skivm.cz

I. 11. - 15. leden 2021
II. 18. - 22. leden 2021

Předpokládaná cena: 3.000,- Kč (= pobyt, 5 dní lyžování - vlek, doprava)
Počet míst v obou termínech celkem: 60
Hlavní program:
lyže nebo snowboard, v odpočinkový den - boby, kluzáky nebo brusle (dle aktuálních
přírodních sněhových podmínek)
Omezení:
 Účast dětí z 1. a 2. třídy je podmíněna alespoň částečnými zkušenostmi na lyžích a zejména
dobrou úrovní samostatnosti v sebeobsluze. Důvodem je organizační náročnost pořádané akce.
Od 3. třídy je možná účast začátečníků.
 Účast začátečníků na lyžích a na snowboardu může být z kapacitních důvodů omezena pouze na
lyže nebo snowboard. Záleží na počtu přihlášených zájemců, vše se domluví individuálně po
ukončení odevzdání přihlášek.
 Jelikož je zimní škola v přírodě výběrová akce, škola může z účasti vyloučit žáka kvůli špatnému
chování. Důvodem je zajištění bezpečného pobytu pro ostatní děti i pro žáka samotného.
_______________________________________________________________________________
Organizace
Škola si je vědoma nejisté hygienické situace s nemožností předpovědi vývoje. Zároveň, pokud
bychom chtěli za příznivých podmínek akci uskutečnit, je třeba zahájit její organizaci zavčas.
Dohoda s provozovatelem ski areálu včetně ubytovacího zařízení je taková, že v případě špatné
epidemiologické situace, v případě nedoporučení nebo zákazu školních akcí tohoto typu nebude po
škole požadovat žádnou náhradu. S touto situací provozovatel počítá. Můžeme tedy akci organizovat
tak, jako by se měla uskutečnit. Za nepříznivých podmínek se zruší, byť by to bylo týden před
odjezdem. Totéž platí pro nepříznivé sněhové podmínky.
Z výše jmenovaných důvodů nebude od rodičů dětí vybírána záloha. Platbu za pobyt bude možné
provést až v týdnu 4. - 8. ledna tak, aby na účet školy byla připsána nejpozději v pátek 8. ledna pro
oba termíny. Bude-li akce zrušena na poslední chvíli, částku v plné výši obdrží rodiče zpět.
I když je organizace náročnější, nechceme děti, bude-li to možné, ochudit o možnost pobytu a
pohybu na sněhu spolu s jejich spolužáky. Prosíme rodiče o vzájemnou spolupráci, vstřícnost a
zodpovědnost zejména ve smyslu přihlašování zájemců.
Vyplněnou přihlášku bereme jako závaznou. Jestliže by rodiče hromadně odhlašovali děti před
odjezdem, velmi se navýší cena těm, kteří by nakonec zůstali. Nemáme důvod, aby se akce konala za
každou cenu. Konat se bude pouze tehdy, bude-li mít význam a nebude přinášet zdravotní rizika
dětem i obětavým pedagogickým pracovníkům.
Rodiče přihlášených dětí musí počítat s tím, že v případě výskytu respiračního onemocnění u dítěte,
které právě absolvuje pobyt, budou vyzváni k jeho odvozu domů v nejbližším možném termínu.
Vzhledem k blízké vzdálenosti od Brna toto doporučujeme u všech případů, kdy se dítě nemůže
účastnit programu v plném rozsahu.
__________________________________________________________________________________
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Vyplněnou přihlášku lze odevzdat do konce října těmito způsoby:
1. v papírové podobě - dítě předá paní učitelce R. Koutné = třída 4. B
2. elektronicky přes systém Edookit v příloze buď scan s podpisem, nebo vyplněno bez podpisu paní učitelce R. Koutné = třída 4. B
3. viz. možnost 2 emailem: romana.koutna@zsmirubrno.cz
V případě naplnění kapacity dříve, než je uvedený termín k odevzdání přihlášek, budou všichni rodiče
informovaní o této skutečnosti zprávou v systému Edookit a na webových stránkách školy v záložce
akce-a-projekty/zimni-skola-v-prirode . Poté budou přihlášení zájemci vedeni ve stavu NÁHRADNÍKA.
Ze zkušeností z předchozích let víme, že se mnozí náhradníci školy v přírodě nakonec zúčastnili.
V průběhu měsíce listopadu budou děti rozděleny do termínů. Přednostně zohledníme společnou
účast třídních kolektivů, sourozenců podle vyjádření rodičů. Začátečníci budou zařazeni do jednoho
termínu bez ohledu na svoji třídu. Z organizačních důvodů nelze mít v každém termínu jednu skupinu
začátečníků. Návrh rozdělení účastníků bude rozeslán rodičům, kteří jej mohou připomínkovat. Podle
možností se budeme snažit vyhovět žádostem o změnu termínu, určitě to ale nepůjde ve všech
případech. Je třeba brát v úvahu kapacitu objektu, kapacitu autobusu a další.
Rodičům přihlášených dětí budou zavčas předány informace o platebních údajích, formuláře a další
pokyny
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