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Vážení a milí rodiče, 
 

 I v příštím školním roce se uskuteční v termínu od 7. do 11. září 2020 (pondělí – pátek) adaptační 

kurz, který bude realizován v obci Bílá.  

                S mnohými z Vás jsem hovořil telefonicky, někteří potvrdili účast přes Forms dotazník. Jsem moc 

rád, že zatím převážná většina z Vás účast na tomto kurzu potvrdila.  

                Jak jsem již ve svém prvním příspěvku předesílal, pojedou dvě skupiny tříd.  Jedna od pondělí do 

středy, ta druhá od středy do pátku. Rozdělení tříd do skupin upřesníme v posledním srpnovém týdnu            

a dětem hned na začátku školního roku předám vytištěný podrobný itinerář se všemi informacemi a časy 

nástupu a návratu.  

Po příjezdu do obce Bílá budou žáci ubytováni v prostorách středního odborného učiliště, kde 

dojde k realizaci programu kurzu. Hlavní náplní adaptačního kurzu je vytvořit kladný vztah mezi žáky              

a třídním učitele a předcházet negativním jevům v novém třídním kolektivu. Dalším cílem je ukázat možnosti 

využívání volného času v přírodě. 

 

             
Případný přeplatek bude žákům navrácen po příjezdu z kurzu a jeho vyúčtování.             
               Číslo účtu školy, kde bude provedena bezhotovostní úhrada je 136 065 612/0300. Variabilní symbol 

Vám bude zaslán jako příloha zprávou v Bakaláři. Celou částku je třeba zaslat na účet školy nejpozději          

do 28. 8. 2020. 

              O bezpečnosti a chování budou žáci před konáním adaptačního kurzu poučeni. BOZP potvrdí svým 

podpisem novým třídním učitelům a to první týden v září nového školního roku 2020/2021. V tomto týdnu 

rovněž žáci odevzdají další potřebné náležitosti a tiskoviny, které obdrží rovněž v prvním školním týdnu. 
 

              Dozor: Třídní učitelé a Mgr. David Řeháček, Mgr. Jan Herec  
   

              Kontakty: Řeháček David 777 633 678, Herec Jan 728 953 898 
 

V ceně je zahrnuto Cena 

Ubytování, plná penze, pitný režim, program, půjčovné lodí a sportovního vybavení, lanovka 
atd. Doprava je hrazena ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ a MŠ F-M, El.Krásnohorské 2254. 

1 200 Kč 

Adaptační kurz 6. ročníku od 7. – 11. září 
2020 
 



Protože se Vaše dítě bude pohybovat ve volné přírodě, která skrývá mnohá nebezpečí, věnujte 

prosím následujícímu textu velkou pozornost: 
 

1. Pokud dojde k porušení školního řádu nebo stanovených pravidel adaptačního kurzu, bude žák z kurzu 

vyloučen a na náklady zákonného zástupce dopraven domů. 
 

2. Program kurzu je fyzicky a časově náročný, proto by si měl žák vzít s sebou jen to nejnutnější, viz bod 3. 
 

3. S sebou by žák měl mít: Krosnu (batoh), pohodlnou pevnou obuv, přezůvky, oděv vhodný pro turistiku      

a  náhradní oblečení, pokrývku hlavy, teplejší oblečení v případě chladného počasí, pláštěnku, obuv do vody         

a plavky, hyg. pomůcky, peníze na osobní výdaje (200 Kč), mobilní telefon, svačinu na cestu, PET lahev           

s pitím a dobrou náladu . 
 

4. Pokud Vaše dítě trpí nějakým druhem onemocnění, např. alergií, tetanií apod., je nutné, aby mělo u sebe 

příslušný lék a pedagogický dozor byl předem rodičem prokazatelně upozorněn na jeho zdravotní stav! Viz: 

základní pokyny k odjezdu, které žáci obdrží v září po nástupu do školy. Případně je možno doložit i kopii 

zdravotní karty např. z kardiologie atd.  

 

Základní pravidla adaptačního kurzu. 
 

1. Žák musí uposlechnout pedagogický nebo instruktorský dozor. 

2. Žák nesmí požívat alkoholické nebo stimulující nápoje (energetické nápoje), tabákové produkty         

a návykové látky nebo léčiva, která nejsou určená lékařem k medikaci žáka. 

3. V případě zdravotních problémů, je žák povinen svůj stav ihned nahlásit zdravotníkovi kurzu. 

4. Během adaptačního kurzu se žák vyvaruje jakéhokoliv jednání, které by ohrozilo jiné osoby a jeho 

osobně. 

 


