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Jarní prázdniny se SVČ
19. – 23. 2. 2018 – informace a přihláška
Nemáte program na jarní prázdniny pro Vaše dítě? Chce Vaše dítě prožít zajímavě dny
jarních prázdnin s kamarády? Chce se dozvědět a naučit něco nového? Právě Vám nabízíme
program našeho SVČ. Ve dnech 19. – 23. 2. 2018 jsme pro děti připravili zajímavý program.
Přihlášky odevzdejte a současně uhraďte poplatek (za všechny přihlášené dny najednou)
nejpozději do středy 31. 1. 2018 v sekretariátu školy. Přihláška se stane závaznou po jejím
uhrazení. Zájemci budou přijímáni podle pořadí zaplacení do naplnění maximálního počtu
účastníků u konkrétní aktivity. Přihlášky jsou závazné, vrácení poplatku bude možné jen ze
závažných důvodů. V případě zájmu zatrhněte variantu ANO u vybrané činnosti. Pokud
bude malý zájem, budete informováni o zrušení dané aktivity. V případě obsazení míst
budete také informováni. Stravování je možné vlastní nebo v některých dnech (čtvrtek,
pátek) v jídelně Šefrhans v Horní Bříze (s doprovodem pedagoga, hrazeno individuálně žáky
– není započteno v zápisném). Pokud půjde dítě na oběd do restaurace, označte tuto
variantu u daného dne a dítě vybavte hotovostí – cca 80,- Kč jídlo + nápoj.
Jméno a příjmení dítěte, škola a třída: …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa bydliště:……………………………………………………………………………………………………………………
Tel.kontakt a e-mail na rodiče:…………………………………………………………………………………………….
Důležité informace (zdrav.potíže atd.):…………………………………………………………………………………
Dítě bude odcházet samostatně / bude vyzvednuto rodičem ve stanovený čas (nehodící se
variantu škrtněte).
Datum a podpis rodičů: ……………………………………………………………………………………………………….
Datum přijetí přihlášky (vyplní SVČ): …………………………… 2018
Pondělí 19. 2. 2018
1. Plasy, Lomany - Návštěva knihovny města Plasy, vycházka po naučné stezce Ludvíka Očenáška z Plas do
Loman a zpět (celkem 8 km), návštěva muzea těžby borové smoly, vyprávění paní Čihákové na hájovně.
S sebou teplé oblečení, vhodnou obuv, pláštěnku, vlastní stravu a pití na celý den. Sraz v 8,00 hod. před ZŠ.
Ukončení akce v 17,00 hod. před ZŠ. Max. 20 dětí
Mgr. Kamila Hrubá, Ivana Filipová; poplatek 100,- Kč
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

2. Papírové modelářství od 8,00 do 12,00 hodin – Dopolední lepení modelů z papíru (auta, letadla,
budovy apod.). S sebou nůžky. Sraz dětí v 8,00 před ZŠ. Ukončení ve 12,00 hodin. Max. 15 dětí
Mgr. Alena Šůmová; poplatek 50,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.
Odchod ve 12 hodin!

Úterý 20. 2. 2018
1. Techmania Plzeň – Prohlídka Science Centra a expozice Vesmír. Sraz dětí v 8,00 před ZŠ. Ukončení akce
v 15,00 před ZŠ. Max. 20 dětí
Mgr. Ilona Pěnkavová, Mgr. Helena Tobiášová; poplatek 230,- Kč
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE

2. Muzeum loutek v Plzni - Návštěva muzea loutek na náměstí Republiky (zážitkový program „Příběh na
niti“), výtvarná činnost, malování, tvoření loutek, zábavné a rekreativní aktivity. S sebou teplé oblečení,
vhodnou obuv, pláštěnku, vlastní stravu a pití na celý den. Sraz v 8,00 hod. před ZŠ. Ukončení akce v 17,00
hod. před ZŠ. Max. 20 dětí.
Mgr. Alena Šmídlová, Ivana Filipová; poplatek 150,- Kč
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

Středa 21. 2. 2018
1. Šumava – Železná Ruda – Výlet vlakem do Železné Rudy s možností bobování (boby vzít s sebou),
prohlídkou muzea motocyklů nebo lyžování, Návštěvnického centra Šumavy a s krátkou vycházkou. Vhodný
oděv, obuv, vlastní stravu a pití na celý den příp. kapesné s sebou! Sraz v 6,50 hod. u žel.zast. Horní Bříza,
zastávka. Návrat v 18,38 hod. na žel. zastávku (ukončení akce na vlakové zastávce). Max. 20 dětí
Růžena Kaprová, Irena Jánová; poplatek 250,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

2. Nečtiny - Výlet autobusem do Nečtin a okolí s prohlídkou regionálního muzea, vycházka ke zřícenině
hradu Preitenstein, hrobce Mensdorf – Pouilly, pěší vycházka cca 4 km. Vhodný oděv, obuv, vlastní stravu a
pití na celý den příp. kapesné s sebou! Sraz v 8,00 hod. před ZŠ. Ukončení akce v 15,00 hod. před ZŠ. Max. 25
dětí.
Mgr. Aleš Brandtlík, Mgr. Soňa Trnková; poplatek 220,- Kč
Určeno jen pro děti z 5. – 9. ročníku!
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.

Čtvrtek 22. 2. 2018
Kreativní dílna - od 8,00 do 12,00/15,00 hodin – Výroba dekorací a odpoledne odpočinkové
a rekreativní aktivity.
Sraz dětí v 8,00 před ZŠ. Max. 20 dětí
Monika Pašková, Stanislava Fialová; poplatek 150,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.
Odcházet bude ve 12 / v 15 hodin.
Dítě půjde na oběd do restaurace ANO NE

Pátek 23. 2. 2018
Keramická dílna od 8,00 do 12,00/15,00 hodin – Výrobky z keramické hlíny a odpoledne odpočinkové
a rekreativní aktivity. Pracovní oděv s sebou. Sraz dětí v 8,00 před ZŠ. Max. 20 dětí
Monika Pašková, Stanislava Fialová; poplatek 150,- Kč.
Přihlašuji svoje dítě ANO
NE.
Odcházet bude ve 12 / v 15 hodin.
Dítě půjde na oběd do restaurace ANO NE

