
Adaptační kurz  1. E – základní informace 

 

Termín: pondělí 6. 9. – úterý 7. 9. 2021 

Pedagog. doprovod: Mgr. Šárka Bartáková, třídní učitelka 

Jana Tomalová, školní metodička prevence, tel. 774 10 90 70 

Ubytování: ubytovací zařízení Setina, Pustá Polom 

Doprava: Doprava:  MHD + pěšky 4 km 

Cena: 680 Kč – pokyny k platbě viz níže 

 

Upozornění pro žáky:  

KURZ NENÍ VÝLET, ALE JE ZAMĚŘEN I NA VZDĚLÁVÁNÍ, ALE 

PŘEDEVŠÍM NA ADAPTACI V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU.  

JE NUTNO RESPEKTOVAT ŠKOLNÍ ŘÁD V PLNÉM ROZSAHU. 

Doprava: 

Tramvaj!! Žáci potřebují platnou jízdenku na tramvaj a vhodnou turistickou 

sportovní obuv a věci sbalené v BATOHU  

Návrat: v út 7. 9. po 14. hod 

Žáci si vezmou s sebou:  

• potřebné léky 

• doklady – průkaz zdravotní pojišťovny, OP 

• vhodné sportovní oblečení i vhodnou sportovní obuv na celý pobyt (sezení na 

zemi, obuv a oblečení na venkovní sporty, přezůvky do objektu ubytování) 

• pláštěnku  

• hygienické potřeby, ručník 

• nutný je obyčejný šátek, např. na zavázání očí – na hry 

• psací potřeby, pastelky nebo pastely, barevné fixy apod. 

• sešit na poznámky z jednotlivých školení (drogová prevence, sebepoznávání, 

spolupráce v kolektivu, komunikace v kolektivu, první pomoc...) 

• menší finanční obnos na případné individuální občerstvení 

• popř. hudební nástroj, pokud na něj hrajete  

Nebrat si s sebou: 

• cennosti a drahé předměty, drahé a nevhodné oblečení, větší finanční obnos 

 

Je dobré, aby se této výchovně vzdělávací akce zúčastnil celý třídní kolektiv, 

všichni žáci.  

Máme zkušenost, že to velmi pozitivně přispívá k dobré adaptaci žáků v nové 

škole a v novém třídním kolektivu. 

 

 

 
 

 



Vytiskněte, vyplňte a odevzdejte třídnímu učiteli před nástupem do autobusu v den odjezdu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Čestné prohlášení 

 

Jméno a příjmení:     Třída:   Datum narození:  

 

Kontakty:  

telefon otec:  ............................................. 

telefon matka:........................................... 

telefon domů:.............................................   

Prohlašuji, že mému dítěti ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření (karanténu, zvýšený zdravotní, 

dozor, lékařský dohled). Není mi rovněž známo, že by bylo v  posledním týdnu ve styku s osobami, 

které onemocněly přenosnou chorobou. 

 

Aktuální zdravotní stav dítěte…………………………………………………………………  

Důležitá sdělení (alergie, užívání léků atd.)………………………………………………… 

(potřebné osobní léky je nutné s rozpisem dávek odevzdat před odjezdem pedagogickému dozoru)  

 

V ……………….….. dne .................     

 

                                     ....................................................................... 

                                                               podpis rodičů (zákon. zástupců nezletilých žáků) 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen s organizačními a bezpečnostními pokyny a pravidly 

chování během kurzu (dodržování školního řádu).  

 

Jméno a příjmení žáka:                                                     Třída:                                                                                   
                                              
Podpis žáka: ................................................. 

 

 

Četl jsem organizační pokyny a informace a jsem si vědom, že v případě hrubého porušení kázně 

zabezpečím přepravu svého syna/své dcery domů na vlastní náklady.  

 

V Ostravě dne .............................                    

         

Jméno zákonného zástupce žáka:  .................................   Podpis………………………………                                    
 
 
 
 
 
                                                                                   



 

 


