
 

 

Vážení rodiče, 

stejně jako v minulém školním roce proběhne i na začátku nového školního roku 2019/2020             
teambuildingový pobyt pro žáky z třídy Year 1, který si klade za cíl podpořit vzájemné seznámení dětí                 
a vyučujících. Termín akce je 11.9.-13.9.2019 

Letošní teambuildingový pobyt se bude konat na Monínci, který je od Prahy vzdálen cca 80 km.                
Odjezd od školky bude ve středu 11. září 2019 v 9.00 (čas odjezdu může být upraven, včas budete                  
případně informováni). Sraz je ve středu v 11.9.2019 v 8.30 na rohu ulice Soběslavské, kam bude              
přistaven autobus. Návrat je v pátek 13.9.2019 v 15.00 na stejné místo.  

Cena pobytu je 2.900 Kč a obsahuje plnou penzi 5x denně s pitným režimem (začínáme               
středečním obědem, končíme pátečním obědem), dopravu autobusem, 2 x nocleh v hotelu Monínec             
(http://www.moninec-hotel.cz/) a přilehlých penzionech, realizaci programu v českém a anglickém          
jazyce a materiály, vstup do sport centra Monínec a hotelového bazénu, další aktivity např. tubing,               
projížďky na koních. 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku prosím naskenujte a zašlete na email kratka@beehive.cz do            
28.8.2019 a originál prosím doneste 2.9.2019 do školky! 

Platební příkaz vám bude zadán do systému Edupage (nezapomeňte prosím uvádět váš VS). 

V případě dotazů se na mě můžete kdykoliv obrátit. 

 
Bc.Markéta Papežová 
papezova@beehive.cz 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Dear Parents, 

As in the previous school year, there will be a teambuilding event organized for your children at the                  
beginning of the 2019/2020 school year. This event aims to support the opportunity for the children to                 
get to know one another. It will take place on September, 11 -13th , 2019 The event will be held in                     
Moninec. Departure from the school will be on Wednesday, September 11th, at 9 a.m. We will meet                
on Wednesday, 11.9.2018 at 8.30 a.m. at the corner of the streets Soběslavská where our bus will                 
come. The arrival back to the same location is on Friday 13.9. at 3p.m.  

The price is 2.900 CZK 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               

http://www.moninec-hotel.cz/
mailto:papezova@beehive.cz


 
(http://www.moninec-hotel.cz/), programme implementation in both Czech and English languages         
and materials, access to a rope course and swimming pool, other activities tubing, horse riding. 

Please fill in the completed and signed application form and send it to kratka@beehive.cz till               
28.8.2019 and please send the original to 2.9.2019 to the school. 
Payment information will be sent to you - inserted into the Edupage system. 

 

Should you have any questions, do not hesitate to contact me. 

 

Bc.Markéta Papežová 
papezova@beehive.cz 
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