Vážení rodiče,
stejně jako v minulém školním roce proběhne i na začátku nového školního roku 2018/2019 teambuildingový
pobyt, který si klade za cíl podpořit vzájemné seznámení dětí a vyučujících. Termín akce je 12. – 14. září
2018. Formu zážitkového vzdělávání v přírodě volíme hlavně z toho důvodu, že chceme u dětí podpořit
společné překonávání úkolů a výzev a připravit je tak na společnou práci během celého školního roku. Rovněž
usilujeme o nastavení přátelských vazeb mezi dětmi a jejich učiteli, což tato akce umožňuje. Aby byla akce
smysluplná a splnila zamýšlený záměr, je koncipována pro děti ze všech ročníků a jejich vyučující. Proto
doporučujeme, aby se této akce zúčastnili všichni žáci základní školy.
Letošní teambuildingový pobyt se bude konat na Monínci, který je od Prahy vzdálen cca 80 km. Odjezd bude ve
středu 12. září 2018 (časy budou upřesněny před odjezdem, odjíždět se bude po skupinách od cca 8:30 hod.) od
mateřské školky Beehive. Sraz k odjezdu je na rohu ulice Soběslavské, kam bude přistaven náš autobus. Návrat
je v pátek 14.9.2018 v 15.00 na stejné místo.
Cena pobytu činí 2 800 Kč pro Year 2- Year 3; 3 500 Kč pro třídy Year 4 - Year 6; 3.900 Kč pro Year 7Year 10 a obsahuje plnou penzi 5x denně s pitným režimem (začínáme středečním obědem, končíme
pátečním obědem + svačina na cestu zpět), dopravu autobusem, 2 x nocleh v hotelu Monínec a přilehlých
depandancích (http://www.moninec-hotel.cz/), realizaci programu v českém a anglickém jazyce a
materiály, vstup do sport centra Monínec a hotelového bazénu a další aktivity dle tříd.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku, prosím naskenujte a zašlete na email: pejcharovap@beehive.cz do
28.8.2018 a originál prosím doneste 3.9.2018 do školy!
Platební příkaz vám bude zadán do systému Edupage (nezapomeňte prosím uvádět váš VS).

V případě dotazů se na mě můžete kdykoliv obrátit.

Ing. Bc. Marcela Pejcharová
Primary School Manager

Dear Parents,
As in the previous school year, there will be a teambuilding event organized for your children at the beginning
of the 2017/2018 school year. This event aims to support the opportunity for the children to get to know one
another. It will take place on September, 12rd– 14th, 2018. We have chosen a form of experiental learning in
nature because we would like to support our team overcoming challenges and obstacles and preparing the
children for the team work during the whole school year. Also, we strive to establish friendly relationships
between the children and their teachers. To make the event meaningful and to fulfill the intended aim, it is
organized for children from all classes and their teachers. Therefore, the school recommends that all Primary
school students attend this event.
The event will be held in Moninec. Departure from the school will be on Wednesday, September 12rd. We will
meet on Wednesday, 12.9.2018 at the corner of the streets Soběslavská where our bus will come. The arrival
back to the same location is on Friday 14.9.2018 at 3 p.m.
The price is 2 800 CZK for Year 2-Year 3; 3 500 CZK for Year 4-Year 6; 3 900 CZK for Year 7 - Year 10 and
it includes full board 5 times a day (we start with Wednesday lunch, we finish with Friday lunch.), drinks,
transport by bus, 2 x accommodation in Hotel Monínec and close depandances (http://www.moninechotel.cz/), programme implementation in both Czech and English languages and materials, access to a rope
course and swimming pool and other activities.
Please fill in the completed and signed application form and send it to pejcharova@beehive.cz till
28.8.2018 and please send the original to 3.9.2018 to the school.
Payment information will be sent to you - inserted into the Edupage system.
Ing. Bc. Marcela Pejcharová
Primary School Manager

