
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC 

Základní škola Peruc, Komenského 193, Peruc 439 07 
telefon: +420 415 697 168 e-mail: zsperuc@zsperuc.cz             webové stránky: www.zsperuc.cz 

datová schránka: 4rrtiny 

Organizační pokyny pro účastníky ZOP 

7. 3. – 14. 3. 2020 v Harrachově, penzion SUNSKI 

1) Sraz účastníků: 7. 3. 2020 v 13:30 hod. u školy. 
2) Odjezd: 7. 3. 2020 v 14:00 hod. od budovy ZŠ PERUC. 
3) Návrat: 14. 3. 2020 přibližně v 11:00 hod. na místo odjezdu. 
4) Doplatek za ZOP v částce 1.000 Kč uhraďte nejpozději do 28. 2. 2020 na číslo účtu: 159471074/0300, 

do zprávy pro příjemce napište příjmení a třídu žáka. 
5) Škola platí za účastníky pojištění. 
6) Co vzít s sebou:  

- vybavení na sjezdové lyžování nebo snowboard - (boty, hole, lyže/prkno, brýle); 
- z bezpečnostních důvodů žádáme rodiče, aby své děti povinně vybavili lyžařskými přilbami. 
- snowboardisty začátečníky vybavte chrániči kolen, případně chráničem páteře a kostrče. 
- u lyžařů prohlášení o seřízení vázání (doporučujeme přiložit potvrzení o seřízení vázání ze servisu, 

v případě úrazu je dokladem pro pojišťovnu!!) 
- 2.500 Kč na vleky – vybereme před odjezdem u autobusu  
- výstroj na sjezd na lyžích, brýle lyžařské a sluneční, 2x teplé kalhoty a 2x bunda na sjezdové lyžování, 

čepice na uši, 2x rukavice, nepromokavé boty, teplé spodní prádlo, věci osobní hygieny, domácí obuv, 
pyžamo, osobní léky – předem nahlaste, psací potřeby, ochranné krémy, krém na opalování 

7) Pro účastníky ZOP platí školní řád. 
8) Po převzetí pokojů jsou žáci povinni pokoj prohlédnout, a případné poškození zařízení ihned nahlásit, jinak 

po ukončení pobytu bude poškozené zařízení dáno k náhradě. 
9) Veškerá lyžařská výstroj se ukládá do lyžárny, není dovoleno nosit výstroj na pokoje a chodit na pokoje 

v lyžařské obuvi. 
10) Ostatní podrobnosti žákům sdělíme po příjezdu do penzionu. 

 
Důležité upozornění: 

Za hrubé porušení školního řádu a řádu ZOP odjíždí žák okamžitě domů – odvoz zajistí rodiče – bez nároku na 

vrácení zaplacené ceny ZOP. Případná další kázeňská opatření vyplývající ze závažného porušení školního řádu 

se budou řešit po ukončení ZOP. 

✂…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………✂ 

Byl(a) jsem seznámen(a) s organizačními pokyny 

Jméno a třída: 

       Podpis zákonného zástupce: 

Datum: 

________________________________________________________________________________ 

Před odjezdem u autobusu odevzdat v podepsané obálce: 

• Prohlášení o bezinfekčnosti (formulář dostanou žáci v pátek před odjezdem) 

• Dokument o zdravotní způsobilosti (formulář na www stránkách) 

• osobní léky 

• Prohlášení o seřízení lyžařského vázání 

• Podepsané organizační pokyny  

• kartičku pojišťovny 

• 2.500 Kč na vleky 
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