
Adaptační kurz 2020 pro 6. ročník  

2. 9. – 4. 9. 2020 

 
 

Místo:  Gruň, Staré Hamry 

Ubytování: Dům sv. Josefa (http://www.dsvj.cz/) 

Doprava: autobusem, Hnojník – Visalaje 

Cena:  1200 Kč (v ceně je zahrnuto 2x ubytování se sociálním zařízením na pokoji, plná 

penze, doprava, odměny pro žáky, materiální vybavení, pitný režim) 

Forma platby: Celou částku zašlete do 1. 8. 2020 na bankovní spojení školy 8208440001/5500. 

Jako zprávu pro příjemce uveďte adaptační kurz – příjmení a jméno žáka.  

Začátek akce: 2. 9. v 8:00 u školy se sbaleným batohem (kartičku pojišťovny a potvrzení o 

zdravotní způsobilosti odevzdají žáci před vstupem do autobusu) 

S sebou: batoh na obě ramena (ideální krosna), oblečení do přírody, náhradní oblečení 

(počítejte i s možným nepříznivým počasím, chladnými rány a večery), pevná obuv, přezůvky 

na ubytování, hygienické potřeby, čelovka nebo baterka, kartička pojišťovny, psací potřeby 

Konec akce: 4. 9. 2020 po příjezdu ke škole (ve 12:30 odjezd z Visalají,  

                              u školy budou žáci cca v 13:30) 

Žáci stravující se ve školní jídelně budou mít po návratu zajištěn oběd (nutno přihlásit). 

Vedoucí akce: Mgr. Jana Štěpánková (stepankova.j@zshnojnik.com, tel.: 725 686 889) 

Pedagogové: Mgr. Jana Štěpánková a třídní učitelé Mgr. Zuzana Pyszková, Mgr. Ivo Fišer 

                         a Mgr. Martin Gelnar.  
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Zájemci odevzdají závaznou přihláškou do pátku 26. 6. 2020  

 

 

Závazná přihláška 

Závazně přihlašuji svého syna (dceru)………………………………………………………………………….. na školní akci 

Adaptační kurz pro 6. ročník, konanou ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2020. 

Podpis zákonného zástupce:………………………………………………………………… 

Telefonní kontakt na zákonného zástupce: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka 

Čestně prohlašuji, že můj syn (dcera)……………………………………………………………………………… je zdravotně 

způsobilý(á) účastnit se školní akce Adaptační kurz pro 6. ročník, konané ve dnech 2. 9. – 4. 9. 2020.  

Při případném napadení klíštětem může být klíště vytaženo pedagogem  ANO x NE.  

Mé dítě dlouhodobě užívá tyto léky…………….…………………………………………………………………………………… 

a je alergické na …………………………………………………………………………. 

 

Jméno a podpis zákonného zástupce:………………………………………………………  


