INFORMACE PRO RODIČE
K ZÁJEZDU IX. B
Vážení rodiče,
Na začátku letošního školního roku dostala naše třída možnost
využít celý 1. červnový týden k uskutečnění našeho
posledního třídního výletu. Takto dlouhý termín na třídní akci je na naší škole výjimečný, proto jsme se rozhodli
využít šance a naplánovat výlet trochu atraktivnější než bývá obvyklé. Protože tato akce vyžaduje nejen
důkladnou přípravu, ale především i Vaší podporu, zde následují podrobnější informace i žádost o vyjádření
Vašeho souhlasu. Další detaily budou probrány na třídní schůzce. Věřím, že tato naše akce bude hezkým
rozloučením 9. B se základní školou i se třídou, která občas "dokázala divy…"
Termín: 1. 6. - 6. 6. ´98
Plánovaná trasa :

Praha - Vyšší Brod - Šumava - Traunsee - Offensee - Totes Gebirge - Dachstein Šumava - Rožmberk - Praha

Co uvidíme:

krásnou přírodu Šumavy i nejbližších rakouských Alp, nádherná alpská jezera, naší nejbližší
třítisícovku Dachstein včetně horského ledovce, malebné městečko Hallstatt přilepené na
strmých svazích okolních hor, bezpečně vystoupíme do nadmořské výšky nad 2 000 m atd…

Program i trasu budeme mít možnost upravovat podle momentální nálady, únavy i počasí. Všude jsou možnosti
koupání, nenáročné i obtížnější turistiky po krásné přírodě i návštěv zajímavých pamětihodností. S pořádáním
zájezdů tohoto typu mám několikaleté dobré zkušenosti. Všechny navštívené lokality dobře znám. Nemusíte se
bát, nejedeme do neznáma.
Doprava: dálkový autobus Karosa s osvědčeným a spolehlivým řidičem
Cena: Výsledná cena bude závislá na počtu zúčastněných. Podle nejpesimističtějších odhadů vychází
maximální možná cena na 1 875 Kč. Protože ale počítáme ještě s několika dalšími účastníky, kteří
doplní naše řady, bude s velkou pravděpodobností cena ještě nižší. I v případě maximální ceny si však
troufám tvrdit, že takto atraktivní týdenní program vychází stále ještě velmi levně. Stačí nahlédnout do
katalogů CK, nebo si cenu srovnat např. s náklady na týdenní lyžařský výcvik ZŠ.
Nezapomeňte, prosím, že bude potřeba platný cestovní pas. Obvyklá doba jeho vystavení je 14 - 30 dní. Po
připlacení vystavují pas i do 24 hodin, případně do 2 dnů.
Zájezd byl schválen vedením školy, zároveň budou dodržena všechna pravidla a ustanovení Ministerstva
školství pro konání školních zájezdů do zahraničí.
S pozdravem

Jan Vesták - třídní učitel

