
 

 

Informace k nástupu před odjezdem a doby příjezdu. 

 

Jelikož tento dvojlist budete odevzdávat s vyplněnými informacemi, 

doporučujeme si níže uvedené informace poznačit. 

 

Třídy 6.A, B – Pobyt na VSC Bílá od pondělí 6. 9. 2021 do středy 8. 9. 2021. 

Sraz před budovou školy je stanoven na 7:30 a to kvůli povinnému testování na 

Covid - 19. Odjezd autobusu je stanoven na 8:30. Do autobusu nebude 

vpuštěn ten žák, který nepřinese podepsané potvrzení o bezinfekčnosti anebo 

mu vyjde pozitivní test na onemocnění Covid – 19, případně nepřinese lékařské 

potvrzení, že v uplynulých 90-ti dnech prodělal onemocnění Covid – 19.  

Návrat je naplánovaný na středu 8. 9. 2021 opět před školu v cca 11:15. Poté je 

možné se odstravovat ve školní jídelně.  

 

Třídy 6.C, D – Pobyt na VSC Bílá od středy 8. 9. 2021 do pátku 10. 9. 2021. 

Sraz před budovou školy je stanoven na 9:30. Odjezd autobusu je stanoven na 

10:00. Do autobusu nebude vpuštěn ten žák, který nepřinese podepsané 

potvrzení o bezinfekčnosti. Testování na onemocnění Covid – 19 proběhne dle 

metodického pokynu MŠMT v ranních hodinách ve čtvrtek 9. 9. 2021 na VSC 

Bílá. Návrat je naplánovaný na pátek 10. 9. 2021 opět před školu v cca 11:00. 

Poté je možné se odstravovat ve školní jídelně.  

 

Pozn. Vzhledem k proměnlivosti počasí, doporučujeme neopomenout náhradní 

sportovní obuv a pláštěnku. Pro vodácký výcvik doporučujeme koupací obuv, 

sandály či kroksy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebné náležitosti pro odjezd na 

adaptační kurz 2021 



 

 

Jméno žáka/žákyně:  …………………………………………… Třída: ………… Datum: …………… 

a) oboustranné kopie karty zdravotní pojišťovny (je dobrovolné dle GDPR) 

 

 

 

 

 

 

 

b) adresu trvalého bydliště a telefonní čísla na zákonné zástupce 

a taktéž na žáka 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

c) případný seznam osobních léků, jejich dávkování, a zda si je syn/dcera 

aplikuje sám/sama 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

d) případně kopii průkazu z kardiologie či potvrzení o latentní tetanii, 

astmatu apod. 

 

e) vypsat potraviny atd., na které je syn/dcera alergický/á, případně 

potvrdit bezlepkovou dietu 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

f) různé 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Souhlasím s využíváním uvedených údajů za účelem zajištění ochrany zdraví 

a případného ošetření mého syna/dcery v průběhu adaptačního kurzu ZŠ a MŠ 

El. Krásnohorské, Frýdek-Místek 2021. Po ukončení kurzu budou všechny 

dokumenty obsahující soukromé a osobní informace skartovány. 

 

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

Odchody domů po příjezdu z kurzu. 

 

Prosíme o potvrzení a podpis, zda Váš syn/dcera, může po příjezdu 

z Adaptačního kurzu odejít domů sám/sama, nebo zda ji jej/ji vyzvednete 

u školy. Nehodící se škrtněte. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Ano sám/sama 
Ne, vyzvedneme si 

dítě u školy 



 

 

 

 

 


