
Vážení rodiče,  

školní výlet pro žáky 7. ročníku se uskuteční v termínu 30. 5. –  31. 5.  

Cílem výletu je poznávání Kraje Vysočina. Ubytování bude v šestilůžkových chatkách v rekreačním 

areálu Jiskra u Náměště nad Oslavou. Stravování se uskuteční formou polopenze (v úterý večeře, ve 

středu snídaně). Cena výletu bude cca 900 – 1000Kč (raději vybereme 1000Kč).  

Odjezd autobusu bude 30. 5. v 7,00 od školy.  

První den plánujeme prohlídku města Třebíče. Navštívíme baziliku, židovský hřbitov, ekotechnické 

centrum Alternátor. Poté odjedeme do Mohelna a vydáme se na průzkum národní přírodní rezervace 

Mohelenská step.   

Druhý den si prohlédneme zámek v Náměšti nad Oslavou, Památník Bible kralické v Kralicích nad 

Oslavou a navštívíme přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice.  

Plánovaný návrat do Olešnice je kolem 17,00.  

Na výlet doporučujeme vzít s sebou: hygienické potřeby, nepromokavá bunda, deštník nebo pláštěnka, 

pohodlná obuv (nejlépe voděodolná, na prohlídku vodní elektrárny je nutná uzavřená obuv), jídlo, 

kapesné (vstupy budou placeny z vybraných peněz, pouze tedy na vlastní útratu), průkazka zdravotní 

pojišťovny (nutné), slušné chování (nutné) a dobrou náladu (nutné). 

Žádáme o zvážení, zda se Vaše dítě výletu zúčastní a v kladném případě prosíme o zaplacení zálohy 

500 Kč do 5. 5. 2017, další částka 500 Kč bude vybírána do 19. 5.  

Děkujeme, že výlet Vašemu dítěti umožníme a děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem třídní učitelky 7. A, 7. B 

 

_________________________________________________________________________________ 

Můj syn/ dcera.........................................(jméno žáka) se výletu  

zúčastní/ nezúčastní (vybranou možnost podtrhněte). 

Souhlasím/ nesouhlasím s rozchody(vybranou možnost podtrhněte) během výletu (na určeném místě, 

po stanovenou dobu- do max1,5hod) 

Platím zálohu 500 Kč.  

Uvědomujeme si, že výlet je školní akce, na které dodržujeme pravidla slušného chování a platí zde 

pravidla Školního, Klasifikačního řádu a další pokyny zadávané pedagogy. V případě porušení těchto 

norem si rodiče pro žáka přijedou nebo se ruší výlet celého ročníku.      

 

............................................. 

podpis rodiče, zákonného zástupce 

 

.................................................. 

podpis žáka 



 


