
MŮJ PŘÍTEL POČÍTAČ PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

Základní škola Hranice, Šromotovo náměstí nabízí v období hlavních prázdnin soustředění těch 
žáků, kteří mají aktivní zájem se zdokonalit v oblasti informatiky a anglického jazyka. 

TERMÍN:  Pondělí 20. 7. 2015   zahájení v 9,00 hodin  sraz před školou  
Pátek   24. 7. 2015   ukončení v 14,00 hodin vyzvednutí dětí 
před školou (pokud mohou jít sami tak potvrzení od rodičů) 

NABÍDKA: Zdokonalovací program - 2x denně ve 2-3 hodinových blocích Volný přístup na PC, 
internet, interaktivní tabule, mobilní zařízení. Možnost používat diktafony, fotoaparáty, kamery, 
tablety, GPS. Možnost věnovat se angličtině: čtení interaktivní knihy, Mean city, zdokonalení 
poslechu, počítačová angličtina, anglické hry. 

REKREAČNÍ A ZÁBAVNÁ ČINNOST: sportovní akce, plavba na lodi, bazén, nebo výlet do 
okolí, in-line (chrániče), kolo (přilbu), večerní promítání 

STRAVOVÁNÍ:    školní jídelna - strava 5x denně - pitný režim 

NOCLEH:     třídy - odděleně chlapci a dívky, nutný spací pytel a karimatka 

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ:    WC - oddělené pro chlapce a dívky  
 
Sprchy s teplou vodou - oddělené pro chlapce a dívky Umyvadla s teplou vodou - oddělené pro 
chlapce a dívky 

tel: 581 601 898 fax.: 581 603 013 www.zssromotovo.cz, srom@zssromotovo.cz 

ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ VEDENÍ SOUSTŘEDĚNÍ: 

Ing. Drábek Petr – informatik, Mgr. Hana Purgertová – angličtinář 

CENA SOUSTŘEDĚNÍ VČETNĚ STRAVY: 1 300 Kč 

CO S SEBOU: Spacák, karimatku, malý polštář, pyžamo, léky, hygienické potřeby, ručník, osuška, 
plavky, ručník na bazén oblečení na 5 dní (i sportovní), přezůvky, sportovní obuv a náhradní obuv 
oblečení pro chladné počasí, deštník, pláštěnka baterka, láhev na pití, malý batoh. Pokud máte - 
kolo (zámek), brusle in-line, přilba a chrániče. Pokud je potřeba plyšáka. Potvrzení o 
bezinfekčnosti od rodičů - formulář dodá škola. Dále psací potřeby, blok, dig. foťák pokud 
vlastníte (jinak zapůjčíme školní), mobil nebo tablet (jinak zapůjčíme školní), USB, dobrou náladu. 

TĚŠÍME SE NA VÁS 
 

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PRÁZDNINOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 

Jméno a příjmení:  ……………………………………………………. 

Třída:   ……………………………………………………. 

Nutné zaplatit 700 Kč do 1. 6. 2015, u p. uč. Purgertové, doplatek při nástupu na  
soustředění 20. 7. 2015. 

http://www.zssromotovo.cz/
mailto:srom@zssromotovo.cz

