
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ
Hlavní 74, Lázně Toušeň 250 89

326 992 306, zstousen@seznam.cz, ič.: 71001506

Plavecký výcvik 

Vážení rodiče,
v pátek 27. dubna jedeme na plavání.
Po dobu trvání plaveckého výcviku bude následující rozvrh hodin:
Děti přijdou do školy se školní taškou (učebnice na 1. hodinu, notýsek, penál).
Dále si přinesou batoh (ne igelitky) s potřebami na plavání: plavky, ručník, plaveckou čepici 
(na ni na přední část napsat velkými písmeny křestní jméno), hřeben, event. plavecké brýle 
(ne potápěčské!) – vše doporučujeme podepsat. Po zkušenostech z minulých let vozíme jedno 
dětské tekuté mýdlo (děti si tedy své nemusí vozit).
Po svačině odjíždíme autobusem (vlakem) do Neratovic. Návrat do 13 hodin, společný 
odchod do školní jídelny. Odpoledne je běžný provoz školní družiny.

Plavecký výcvik probíhá v rámci hodin tělesné výchovy a je povinný pro 1. a 2. ročník.
Pokud se dítě z vážných zdravotních důvodů nemůže zúčastnit, je nutný lékařský doklad. 
V tomto případě bude páteční výuka končit v 9.15 hodin a dítě odchází domů.
Jestliže bude přihlášené dítě po nemoci nebo nachlazené, je nutná písemná žádost rodičů o 
omluvu. I v tomto případě vyučování končí v 9.15 hodin.

Cena pro 1. a 2. ročník (kurzovné je z větší části hrazeno školou) + doprava:  590,- Kč 

Cena pro 3. ročník (kurzovné i dopravu hradí rodiče): 960,- Kč
                                
 Celkový poplatek je nutné uhradit do 25. 4. bezhotovostně na účet (ve výjimečných 
případech, po dohodě možno v hotovosti):
27-9627780267/0100, variabilní symbol stejný jako pro ostatní platby, do zprávy pro příjemce 
uveďte jméno a „plavání“. 

Storno poplatky
Kurzovné hradíme formou záloh dle seznamu přihlášených žáků, proto ho nelze vrátit.
Doprava bude hrazena hromadnou fakturou, poté bude doúčtována a event. přeplatky vráceny.

                                                                               
Odstřihněte a vraťte do školy, pošlete také vyplněné prohlášení o zdravotním stavu.

Jméno žáka: …………………………………………………

Beru na vědomí výše uvedené informace o plaveckém výcviku.

Dne: ……………………………………                       Podpis: ……………………………
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