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Informace
XXIII. ročník Celostátní soutěže první pomoci
Vážené kolegyně a kolegové,
Dovolte mi oznámit Vám následující informace týkající se XXIII. ročníku Celostátní soutěže první
pomoci, která se koná ve dnech 11. – 12. června 2018 na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková
organizace .
Slavnostní zahájení XXIII. ročníku Celostátní soutěže první pomoci bude 11. června 2018 v 9.00
hodin na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace.
Slavnostní ukončení bude 12. 6. 2018 v odpoledních hodinách (čas bude upřesněn dle počasí a
situace).
Registrace účastníků bude probíhat na adrese školy dne 11. 6. 2018 od 6.45 do 8.45 hodin.
Informace o ubytování soutěžících družstev:
 Ubytování pro žáky a pedagogický doprovod hradí i v letošním roce Vaše škola (SRPD).
Cena za jednu noc je 550,- Kč za osobu a noc včetně snídaně, DPH a městských poplatků
v hotelu A-Sporthotel Brno. Ubytování je zajištěno podle Vaší objednávky. Přihlaste se na
recepci v hotelu.
 Adresa ubytování: A-Sporthotel Brno
Vodova 108
Brno-Královo Pole
Tel.: 544 525 039
E-mail: brno@a-sporthotel.cz
 Trasa z Hlavního nádraží na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace: u Hlavního nádraží
nastoupit na tramvaj č. 12, směr Královo Pole, Technologický park. V obou případech
vystoupit na zastávce Česká (Joštova) a dále podle přílohy.
 Jízdenky MHD lze zakoupit za 25,- Kč (délka jízdy 60 minut přestupní, jízdenky uschovejte
k proplacení).

Informace o stravování soutěžních družstev:
 Stravování je zajištěno pro tři členy soutěžního družstva (prostředky MŠMT) ve dnech 11.
6. – 12. 6. 2018. Dne 11. 6. 2018 je zajištěná snídaně, oběd a večeře. Následující den je
zajištěna pouze snídaně.
Strava se bude vydávat na SZŠ Brno, Jaselská, p.o.
Výdej stravy:
 11. června 2018
Snídaně = 6.45 – 8.45
Oběd = 11.30 – 14.00
Večeře = 17.00 – 19.00
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12. června 2018
Snídaně = 6.30 – 8.00



Každé soutěžící družstvo + pedagogický dozor nejprve projde registrací účastníků, zde obdrží
stravenky k celodennímu stravování (snídaně, oběd, večeře).
Po projití družstva a pedagogického doprovodu registrací následuje podání snídaně na SZŠ
Brno, Jaselská, příspěvková organizace.



Z prostředků IDM MŠMT je hrazeno cestovné žákům – soutěžícím.
Při prezenci je nutné předložit jízdenky od autobusu, vlaku, MHD. Na jejich základě může být
cestovné žákům proplaceno i pro zpáteční cestu ihned ve škole.
Pedagogickému doprovodu cestovné, stravné i ubytování proplácí vysílající škola.
 Nabízíme pedagogickému dozoru zajištění stravování. Pokud máte zájem o zajištění
stravování, je nutné zaslat obratem závaznou přihlášku ke stravování na mail:
hkasparovska@szs-jaselska.cz!!!
 Vzor přihlášky ke stravování pedagogického doprovodu:
Pedagogický doprovod – SZŠ Brno: Mgr. Jana Nováková, závazně objednávám stravování
na dny 11. – 12. 6. 2018 - 2x snídani, 1x oběd, 1x večeři.
Platba stravného pedagogického doprovodu proběhne v hotovosti při registraci účastníků
dne 11. června 2018 na SZŠ Brno, Jaselská , příspěvková organizace.
Nutná dietní opatření pro žáky i pedagogický doprovod uveďte předem na výše uvedenou
e-mailovou adresu.

Žádáme ředitele vaší školy o dodání zápisu o proběhlém školním kole soutěže první pomoci (stačí až
při prezenci ve škole v den soutěže dne 11. června 2018).
Pokud chcete podpořit soutěž sponzorskými dary, přivezte prosím pro družstvo tři stejné ceny.

Těšíme se na vás.

V Brně dne

28. 5. 2018
PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.
ředitelka Střední zdravotnické školy
Brno, Jaselská, příspěvkové organizace

