
Adaptační kurz pro 1. ročníky 
školní rok 2019/2020 

Termín: 2. 9. – 4. 9. 2019 

Místo kurzu: 

Rekreační a sportovní středisko U Starého rybníka 

Zbraslavice 

Internetové stránky:  http://www.zbraslavice.eu   

Organizační informace: 

Doprava tam i zpět společně autobusem. 

Žáci se sejdou v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hod. ve třídách, kde odevzdají vyplněné Prohlášení 

o bezinfekčnosti a Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (vydává lékař).  

Společně s třídními učiteli půjdou k autobusu. 

Návrat ve středu 4. 9. 2019 kolem 14 hod. na autobusové nádraží Kutná Hora. 

Zdravotní stav žáků: 

Před odjezdem je třeba informovat pedagogický dozor o aktuálním zdravotním stavu. Požadavky 

na stravování – diety, nahlaste na mail landova@vos-kh.cz 

Cena kurzu: 1500 Kč  
Kurz je třeba zaplatit na účet školy či složit finanční obnos v kanceláři školy nejpozději do 

31. 7. 2019. Možno zaplatit i na schůzce rodičů 1. ročníků v pátek 14. 6. 2019 nebo na  

číslo účtu 9332840277/0100 KB Kutná Hora, variabilní symbol je přidělen pro každého žáka.  

V ceně je zahrnuto kurzovné (ubytování, ložní prádlo, celodenní stravování a pitný režim, 

adaptační program, teambuldingové aktivity, po celou dobu kurzu přítomnost zkušeného 

instruktora) a doprava (po skončení kurzu budou vyúčtovány skutečné náklady). 

Co určitě s sebou: 

Dlouhé kalhoty a bundu (mikinu) vhodné na paintball, pevná sportovní obuv, náhradní boty, 

přezůvky, sportovní oblečení (které si můžete ušpinit), teplejší oblečení na večer, baterka, šátek, 

pláštěnka, hygienické potřeby, psací potřeby, kapesné, kartička pojišťovny. 

Kontakt: 

727 878 328  landova@vos-kh.cz  Ing. Landová D. – metodik prevence 

601 566 655   Sekretariát školy a pokladna 
 

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

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI 

Písemné prohlášení rodičů 

Jméno účastníka                                                                                                  . 

nar.                                                                                                 . 

Prohlašuji, že výše jmenovaný je v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na akci, nejeví 

známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy), a není mi známo, že by v posledních 

14 kalendářních dnech před odjezdem na akci přišel do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 

onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Jmenovanému není nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom právních a finančních důsledků, které by pro mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých 

údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení kolektivu. 

Telefonní spojení na rodiče po dobu pobytu na akci: 

                                                                                                                               . 

V                            . dne                           . Podpis rodičů                                      . 

(Datum nesmí být starší 1 dne před nástupem na akci.) 
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