
Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
ZŠ Srbská 450/2, 700 30 Ostrava - Výškovice

POKYNY K ODJEZDU, DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ
Termín: 6. 2. - 10. 2. 2023 (pondělí až pátek)
Místo: Chata P.O.M.A Malenovice 105, 739 11, Malenovice
https://www.chatapoma.cz/, +420 603 545 998, chatapoma@chatapoma.cz
Sraz: pondělí 6. 2. 2023 v 8:00 na parkovišti v areálu za Hruškou a jídelnou ZŠ
Odjezd: pondělí 6. 2. 2023 v 8:30
Návrat: pátek 10. 2. 2023 cca ve 12:50
Kapesné: cca 200,- (nebo dle uvážení rodičů) – možnost zakoupení cukrovinek, nápojů v restauraci chaty

DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ:
NA CESTU DO AUTOBUSU: - batoh

- Kinedryl (dle potřeby odevzdejte zdravotníkovi i na cestu zpět)
- sáčky pro případ nevolnosti
- svačinu na dopoledne (začínáme obědem)
- plastovou bandasku nebo termosku

NA POBYT:
● osobní hygienické potřeby

(kartáček, pasta, kelímek, mýdlo, šampon,
hřeben, kapesníky, ručník, osuška, žabky
do sprchy, dívky hyg. potřeby)

● spodní prádlo na 5 dní pobytu
● 5 párů ponožek
● 2x lyžařské ponožky
● 2x termoprádlo
● 5x trička s krátkým (dlouhým) rukávem
● 2x teplé oblečení (mikina, svetr)
● teplé oblečení na svah (spodní i svrchní

díly)
● zimní bunda, oteplováky
● oblečení + přezůvky na hotel,

(doporučujeme vzít cca 2 věšáky do
skříně, 4 kolíčky na prádlo)

● pyžamo
● taška/sáček… na špinavé prádlo
● náplast, obinadlo (ideálně tejpovací pásku)

● zimní kotníkové boty (vyzkoušené)
● lyže/SNB - sepnuté pásky nebo v obalu
● lyžařské/SNB boty
● lyžařské hole - sepnuté nebo v obalu
● lyžařská/SNB přilba
● lyžařské/SNB brýle (při sněžení NUTNÉ)
● sluneční brýle
● 1x zimní čepice, 2x teplé rukavice,

lyžařská kukla, šátek (na hry)
● krém na obličej s UV faktorem
● pláštěnka
● baterka (případně čelovka)
● tričko dl. nebo kr. rukáv, může

být i mikina světlé barvy na tvoření
● psací potřeby, nůžky, blok, pravítko,

osobní hry
● maska na karneval na lyžích/SNB☺

IDEÁLNĚ OBRATEM ODEVZDEJTE TŘÍDNÍ UČITELCE/TŘÍDNÍMU UČITELI V EUROOBALU NÍŽE UVEDENÉ
DOKUMENTY:

1. kopii přední strany průkazu zdravotní pojišťovny
2. potvrzení o zdravotní způsobilosti - vyplňuje lékař - platnost 24 měsíců - pokud máte platné z

předchozích let, můžete použít
3. potvrzení o seřízení vázání odborným servisem - potvrzuje servis, nebo rodič
4. poučení o bezpečnosti a chování na lyžařském kurzu - podepsané rodičem i dítětem

PŘED NÁSTUPEM DO AUTOBUSU PŘEDEJTE ZDRAVOTNÍKOVI - p. uč. Kusiakové
1. prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s podáváním léků v akutních případech - vyplňuje rodič
2. uzavíratelný sáček s léky - jak pravidelně užívanými, tak i léky na bolest, na snižování teploty, na bolest v

krku, gel na otoky apod., dle vlastního uvážení. Léky musí být podepsané v originálním obalu s
rozepsaným dávkováním (u pravidelně užívaných)

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů můžete kontaktovat vedoucí ozdravného
pobytu Michaelu Kusiakovou na emailu: m.kusiakova@zs-srbska.cz

https://www.chatapoma.cz/
mailto:michaela.kusiakova@zssvinov.cz

