
Organizační zabezpečení adaptačního pobytu 2021

Sraz:

1. 9. 2021 v 7:45 u budovy PrimMat s následným odjezdem do místa ubytování.

Ubytování a strava:

V areálu Vzdělávacího a sportovního centra na Bílé. Pobyt je zahájen obědem, v ceně pobytu jsou
dva noclehy, dvě plné penze a doprava. Bližší informace o místě pobytu a podmínkách ubytování
můžete najít na adrese http://www.bila-sosfm.cz/ .

Náplň kurzu:

Aktivity  sportovního  a  sociálně  psychologického  charakteru,  které  mají  zpravidla  formou  her
usnadnit účastníkům začlenění do nového kolektivu. Pro lepší adaptaci nových studentů se kurzu
účastní vybraní žáci vyššího ročníku. Pobyt je součástí programu prevence sociálně patologických
jevů.

S sebou:

Vhodné oblečení a obuv pro pohybové aktivity v přírodě a pro turistiku, pláštěnku, přezůvky pro
pohyb v  ubytovacích  prostorech,  větší  šátek,  bílé  tričko (raději  levnější),  hygienické  potřeby  a
osobní  léky,  potvrzení  o  bezinfekčnosti,  baterku,  občanský průkaz,  kartu  zdravotní  pojišťovny,
přiměřené množství peněz pro případné zakoupení občerstvení v bufetu apod.

Ukončení kurzu:

3. 9. 2021  v odpoledních hodinách u budovy PrimMat.

Vedoucí pobytu Mgr. Tomáš Kopec

http://www.bila-sosfm.cz/


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA

Jméno ........................................................................................................ 

třída.......................................

adresa.........................................................................................................

Potvrzujme,  že  ošetřující  lékař  nenařídil  našemu synovi  (naší  dceři)  změnu  režimu,  dítě  nejeví
známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.)  a okresní hygienik ani ošetřující  lékař mu
nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo mé dítě do
kontaktu  s osobami,  které  onemocněly  přenosnou nemocí,  a je  schopno se účastnit  adaptačního
kurzu.

Jsme si vědomi, že adaptační kurz je školní akce. Žákům je zakázáno požívat alkoholické nápoje,
omamné látky a kouřit. Žáci jsou ubytování v objektu jiné osoby a jsou povinni dodržovat předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně v těchto objektech. Žáci jsou
povinni respektovat stanovený denní režim a řídit se pokyny pedagogických a dalších odborných
pracovníků.

Porušení  výše  uvedených pokynů bude řešeno výchovným opatřením a  účast  Vašeho dítěte  na
adaptačním kurzu bude ukončena. Budeme Vás kontaktovat na Vámi uvedeném telefonním čísle,
abyste  dítě  odvezli  na  vlastní  náklady.  Pokud  se  kontakt  nezdaří,  bude  žák  na  Vaše  náklady
dopraven  do  místa  bydliště.  Do  školy  nastoupí  v  pracovní  den  následující  po  dni  ukončení
adaptačního kurzu.

Jsme si  vědomi právních následků, jež by nás postihly v případě,  že by toto prohlášení nebylo
pravdivé.

Ve .................................................................... dne.................................................

telefonický kontakt na zákonné zástupce:       otec ...........................................................

matka ........................................................

.....................................................
   podpis zákonných zástupců

…...........................................................................................................................................................


