
Vážení rodiče, milí studenti, 
 
srdečně vás zdravíme na konci prázdnin a posíláme hlavní informace o úvodním 
výjezdu. Budeme chodit a plout v Pošumaví a jižních Čechách. Výjezd bude koncipován 
jako pěší i vodácké putování – je tedy potřeba přizpůsobit tomu vybavení a oblečení. 
Čekat nás bude prohlídka města Český Krumlov, malebné přechody krajiny, peřeje a jezy 
řeky Vltavy a prohlídka hladomorny na hradě Rožmberk atd. 
 
Sraz: ve středu 1. 9. 2009 v 8:40 na Hlavním nádraží u informačních tabulí  

Návrat: v neděli 5. 9. 2009 v 19:45 také na Hlavním nádraží (případnou časovou 
změnu upřesní studenti smskou) 
 
Cena: =1.400,-Kč (prosíme o platbu v hotovosti na začátku výjezdu) 
 
S sebou: spacák, karimatku, jídelní misku a lžíci, příp. hrníček, láhev s pitím, boty 
vhodné pro delší výlety a boty do vody (pokud možno nepromokavé, příp. rezervní), 
zápisník a psací potřeby, stan dle domluvy ve skupince, oblečení i pro případ špatného 
počasí, zákonným zástupcem podepsané potvrzení o bezinfekčnosti (ke stažení na 
www.prirodniskola.cz), hygienické potřeby, plavky, jakýkoli doklad totožnosti dítěte s 
fotografií, kartičku zdravotní pojišťovny 
Dále doporučujeme: baterku, zavírací nůž, menší kapesné, zavírací špendlík a šátek či 
jinou pokrývku hlavy 
 
Na pěší výlety si studenti batohy ponesou (je tedy záhodno balit uvážlivě). 
Na první den bude třeba zásoba vody a jídla až do večera. Večer prvního dne a po zbytek 
výjezdu bude voda zajištěna. První společné jídlo je studená večeře. 
 
Jakékoli dotazy týkající se pěší varianty na Františka Tichého (603995726), Lindu 
Langerovou (604587315) nebo Marka Maturu (774227226) u varianty vodácké, 
finančních záležitostí atd. 
  
Řádné vyučování ve škole bude zatím podle provizorního rozvrhu, který bude na 
školních stránkách, začne v pondělí 6. 9. v 7:50 v budově školy. První týden výuky 
budeme každý den končit v 13:40, odpolední vyučování první týden ještě nebude. 
 
S pozdravem a přáním příjemných dní, 
 
za Přírodní školu František Tichý, Linda Langerová a Marek Matura  
S.R.G. Přírodní škola, o.p.s. 
Fryčovická 462 
Praha 9 - Letňany 
+420283922299 
info@prirodniskola.cz 
 


