
                                       Základní škola a Mateřská škola Nový Knín  

 

                              INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ 2021/22 

 

Veškeré níže uvedené informace budou záviset na aktuální epidemiologické situaci a na 

nařízení vlády. Konečné rozhodnutí o konání kurzu bude s úplnou platností potvrzeno až v 

týdnu od 18. 10. 2021. Zálohy budou vybrány a při neumožnění konání kurzu budou 

navráceny v plné výši. 

 

Škola v přírodě – vzdělávací kurz pro žáky 9. třídy ZŠ Nový Knín se uskuteční na 

Šumavě ve dnech 1. 11. - 6. 11. 2021. Ubytováni budeme v penzionu Klostermann Nové Hutě 

91, 385 01 ,( http://www.pensionklostermann.cz ) 

Cena: cca 2250,- Kč (ubytování a stravování) + cena dopravy smluvním autobusem 

(kalkulace dle počtu účastníků). Rodiče uhradí skutečnou cenu zájezdu (dopočítáme podle 

nákladů za autobus) bankovním převodem (pokyn o doplatku žáci obdrží ve škole) na účet 

školy nejpozději do 20. 11. 2021. 

Po objednání zájezdu bude nutné zaplatit zálohu 1.500,-Kč do 30. 9. 2021 (variabilní symbol 

je uveden v žákovské knížce) na účet školy č.ú.: 291391602/0300. 

 

Povinné vybavení (další bude upřesněno přihlášeným žákům): 

* učebnice, sešity, rýsovací a psací potřeby na matematiku a český jazyk, 

* vycházková obuv, pláštěnka, oblečení dle aktuálního počasí, 

* kopie kartičky zdravotní pojišťovny, 

* doklad o bezinfekčnosti s datem odjezdu (1. 11. 2021). 

 

Program vzdělávacího kurzu: 

* ve výukových blocích se budou žáci účastnit doplnění učiva a přípravy na přijímací zkoušky 

z matematiky a českého jazyka, 

* v odpoledních hodinách se budou žáci věnovat outdoorovým aktivitám (procházky, hry, 

běh), 

* proběhnou besedy na téma volba povolání a zdravý životní styl. 

 

Stravování je zajištěno pětkrát denně (dopolední svačina a druhá večeře), včetně 

pitného režimu (zahajuje se obědem v pondělí 1. 11. 2021, končí snídaní v sobotu 6. 11. 

2021). 

Podmínkou odjezdu na kurz je odevzdání dokladu o bezinfekčnosti! 

Případné další informace obdrží žáci při hodinách českého jazyka a matematiky a rodiče na 

tel. 318593272 a dále po odevzdání závazných přihlášek. Přihlášky je třeba odevzdat 

nejpozději do 10. 9. 2021. V případě zrušení účasti po odevzdání závazné přihlášky budou 

účtovány vzniklé náklady. Vždy se bude řešit individuálně dle důvodu a aktuální situace. 

 

Nový Knín 1. 9. 2021                                                                                                                             

Mgr. Jana Zouchová a Mgr. Milan Vojíř 

                                                                                Vedoucí školy v přírodě 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.pensionklostermann.cz/


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ VE DNECH 1. 11. – 6. 11. 2021  

 

Závazně přihlašuji svého syna – svou dceru …………………………………………………  

na školu v přírodě – vzdělávací kurz pro žáky 9. třídy. Beru na vědomí údaje obsažené 

v informacích k této akci a výslovně prohlašuji, že jsem seznámen/a s podmínkami úhrady 

vzniklých nákladů v případě neúčasti: 

 

Dne……………….                                 ………….………………………               podpis 
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