
                                     Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, 

okres Frýdek - Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník   

 

Adaptační kurz 2021 pro 6. ročník, třídy 6. A a 6. C 

 6. 9. – 8. 9. 2021 

 
Místo:  Gruň, Staré Hamry 

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

Doprava: autobusem, Hnojník – Visalaje a zpět 

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

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

  V případě onemocnění dítěte potvrzeného lékařem, budou peníze vráceny v plné výši. 

Začátek akce:  sraz u školy se sbaleným batohem (kartičku pojišťovny a potvrzení o zdravotní 

 způsobilosti odevzdají žáci před vstupem do autobusu třídnímu učiteli). 

Odjezd:   od školy 6. 9. v 8:00 

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:  8. 9.  příjezdem ke škole (ve 12:00 odjezd z Visalají, u školy budou žáci cca ve 13:00).  

Žáci stravující se ve školní jídelně budou mít po návratu zajištěn oběd (pokud si jej přihlásí). 

Vedoucí akce:  Mgr. Jana Štěpánková (stepankova.j@zshnojnik.com, tel.: 725 68 68 89) 

Pedagogický dohled - třídní učitelé: Mgr. Radomír Brozda, Mgr. Petra Kufová 

                                                                    

 

Závaznou přihlášku odevzdejte prosím do úterý 29. 6. 2021 na sekretariát školy, nebo pošlete  

e-mailem na adresu: stepankova.j@zshnojnik.com 

mailto:stepankova.j@zshnojnik.com
mailto:stepankova.j@zshnojnik.com


 

Závazná přihláška na adaptační kurz pro 6. ročník 

ve dnech 6. 9. – 8. 9. 2021 
(odevzdejte prosím do úterý 29. 6. 2021 na sekretariát školy, nebo pošlete  

e-mailem na adresu: sekretariat@zshnojnik.com) 

 

Závazně přihlašuji svého syna (dceru)  ………………………………………………………………………………………………. 

Třída: ………………………………  

Telefonní číslo na zákonného zástupce v době konání kurzu: …………………………………………………………….. 

Jedná se o školní akci, pravidla chování žáků podléhají školnímu řádu - viz www.zshnojnik.com. 

Souhlasím s účastí svého syna - dcery.                       ANO   ☐                               NE  ☐                     

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ……………………………………………………………… 

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

(Pokud budete zasílat e-mailem a nemáte scaner, stačí jen vyplnit a zaslat bez podpisu ze své emailové adresy.) 
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Souhlasím s účastí svého syna - dcery.                       ANO   ☐                               NE  ☐                     
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