1. dubna 2015, Ostrava - Mariánské Hory

TISKOVÁ ZPRÁVA
Školáci z Mariánských Hor pojedou k moři do Dalmácie
Děti ze Základní školy Gen. Janka v Ostravě – Mariánských Horách, kteří v září nastoupí do prvních
tříd, pojedou se svými spolužáky, rodiči a třídními učitelkami na adaptační a ozdravný pobyt k moři.
Umožnilo jim to vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, které na akci vyčlenilo potřebné
finanční prostředky.
Adaptační a ozdravný pobyt se uskuteční ve dvou po sobě jdoucích turnusech organizovaných
ve dnech 28. srpna až 6. září a 4. až 13. září 2015. Jeho součástí jsou kompletní služby související
s pobytem v zahraničí pro dětské kolektivy – doprava klimatizovanými autobusy, strava v podobě plné
penze, svačiny, zajištění pitného režimu, ubytování, pojištění, závěrečný úklid ubytovací jednotky, stálá
přítomnost delegáta a zdravotníka, včetně svačinového balíčku na cestu zpět.
„Jedná se o projekt, který je svým způsobem ojedinělý. Běžně se adaptační pobyty v zahraničí pro
žáky prvních tříd neorganizují a také pro nás bude tato akce novou zkušeností. Chtěli jsme ale dětem
nabídnout nezapomenutelné zahájení nového školního roku, spojit možnost vycestovat na čerstvý
vzduch, užít si moře, které samo o sobě má pozitivní vliv na lidský organizmus, a adaptovat se v rámci
třídního kolektivu se svými spolužáky a učitelkou. Akce současně třídním učitelům umožní lépe se
seznámit s rodiči dětí a podpoří vztahy mezi jednotlivými rodinami,“ uvedla starostka Liana Janáčková.
Místem pobytu bude Biograd na Moru v Severní Dalmácii. Účastníci akce budou ubytováni v moderních
mobilních domech s vlastním sociálním zařízením, které jsou součástí rozlehlého kempu Park Soline.
Středisko patří mezi 10 nejlepších kempů v Chorvatsku, v jeho areálu je restaurace, směnárna,
internetová kavárna a supermarket, zájemci mohou využít půjčovnu jízdních kol, dětské hřiště, beach
volejbalové hřiště, hřiště na petangue, stolní tenis a další. V bezprostřední blízkosti kempu se nachází
pláž Dražice oceněná Modrou vlajkou za čistotu, pro rodiče s malými dětmi nebo neplavce je také k
dispozici pláž Soline, která nabízí pozvolný vstup do moře. Pořadatelem adaptačního a ozdravného
pobytu je cestovní kancelář CHERRY TOUR s.r.o. z Ostravy, která byla na základě splnění všech
kvalifikačních předpokladů, požadavků městského obvodu a cenově nejvýhodnější nabídky vybrána
ve veřejné zakázce z celkem šesti přihlášených uchazečů.
Každé dítě na adaptačním a ozdravném pobytu doprovodí jeden zákonný zástupce. Akce je hrazena
z rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, přičemž jedna rodina se na nákladech za
dítě a jeden dospělý doprovod spolupodílí částkou 2500 korun.
„Účast na akci ale umožníme i dalším rodinným příslušníkům. Například pokud má budoucí prvňáček
sourozence, kterému by mohlo být líto, že zůstane doma, anebo když budou chtít jet do Chorvatska
oba rodiče, případně jiný člen rodiny, je to možné. Pro ně po dohodě s cestovní kanceláří platí také
platí výhodná vysoutěžená cena ve výši 5888 korun za celý týdenní pobyt včetně dopravy, jídla,
pojištění a dalších služeb,“ doplnil 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.
Adaptační a ozdravný pobyt se týká všech dětí, které jsou zapsány do prvních tříd na Základní škole
Gen. Janka ve školním roce 2015/2016. Podrobné informace mohou rodiče získat na telefonním čísle
596 622 284, prostřednictvím e-mailu reditelnaZS@zsgenjanka.cz anebo na webových stránkách školy
www.zsgenjanka.cz, kde je rovněž k dispozici ke stažení i přihláška na akci.
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