
Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o., pracoviště Zlín 

nám. TGM 2433, 760 01 Zlín 

 

B-SPOŠ/školní akce 

 

Průvodní dopis před odjezdem: 
 

Vážení studenti, 

 

jsme rádi, že jste se rozhodli zúčastnit našeho seznamovacího kurzu na Tesáku a k tomuto 

kurzu vám zasíláme podrobnější informace: 

 

Kurz se uskuteční ve dnech 5. - 7. září 2016 v rekreačním středisku Chata Pod Tesákem 

(tel. 573 379 306, www.podtesakem.cz). 

 

Ubytování je ve čtyřlůžkových táborových chatkách se společným sociálním zařízením  

v blízkosti chatek. 

 

Stravování je třikrát denně v jídelně střediska. K dispozici je také minibar s občerstvením. 

Stravování začíná v pondělí obědem a končí ve středu také obědem. 

 

Program kurzu tvoří sportování, branné hry, nenáročná turistika, koupání, společenské hry, 

soutěže. K dispozici je pergola se stolním tenisem, ruské kuželky, tenisový kurt, hřiště, ohniš-

tě, venkovní bazén. Hlavním cílem je seznámení se se spolužáky a chodem školy. 

 

Nezapomeňte s sebou: sportovní oblečení a obuv - min. dva páry (počítejte také s chladněj- 

ším počasím a deštěm), hygienické potřeby a osobní léky, přezůvky, baterku, psací potřeby, 

průkaz zdravotní pojišťovny, knihu či společenské hry pro volné chvíle, hudební nástroj, při-

měřené kapesné. Při nástupu na kurz odevzdáte Prohlášení zákonných zástupců dítěte.  

 

Pokud možno neberte s sebou cenné předměty. Za jejich ztrátu nikdo neručí. Berete-li nějaké 

léky, upozorněte na to třídního učitele. 

 

Ti, kteří budou mít vlastní dopravu, se dostaví do areálu chaty Pod Tesákem v pondělí 5. září 

do 9:45 hod. Chatu Pod Tesákem najdete takto: Zlín – směr Kostelec u Zlína – Lukov – Ka-

šava – Držková – Troják - Tesák (N 49°22.07635', E 17°46.39115'). 
 

Ti, kteří využijí společnou dopravu, mají sraz ve Zlíně na parkovišti vedle Velkého kina 

v pondělí 5. září v 8:45 hod. Odjezd autobusu je 9:00 hod. 
 

Pokud byste chtěli přistoupit po trase, je třeba toto oznámit 1. září ve škole nebo na níže uve-

dená telefonní čísla. 
 

Návrat je ve středu 7. září odpoledne. Odjezd autobusu z Tesáku je ve 12:30 hod. 
 

Očekáváme od vás dobrou náladu, chuť soutěžit a bavit se, ale také slušné chování a kázeň. 

Na kurzu je třeba dodržovat veškerá ustanovení Řádu školy. 

 

Kontaktní údaje:  

vedoucí kurzu: Mgr. Richard Němec richardnemecfcbmail.com  mobil: 604 665 992 

třídní učitelka:  Mgr. Eva Hrabinová e.hrabinovaeznam.cz   mobil: 724 390 457 

 

 

Zlín, 22. srpna 2016     Mgr. Richard Němec, vedoucí kurzu 

  


