
 

 

 
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………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ataktéž na žáka 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

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

aplikuje sám/sama 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Potřebné náležitosti pro odjezd 

na adaptační kurz 2019 

 

Ano sám/sama 
Ne, vyzvedneme si 

dítě u školy 



 

 

 

 

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 2019. Po ukončení kurzu budou všechny 

dokumenty obsahující soukromé a osobní informace skartovány. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Pokyny k odjezdu 

 

Třídy 6.C, D – sraz žáků u školy je stanovený na 9.9.2019(pondělí) v 8:15. 

Vyučující vyberou od žáků potvrzení o bezinfekčnosti, které bude datováno 

dnem odjezdu. Odjezd autobusu směr Bílá bude v 8:45.  

Odjezd na zpět je naplánován na 11.9.2019(středa) v 11:00 z Bílé. 

Předpokládaný příjezd ke škole mezi 11:30 – 12:00 dle dopravní situace.  

 

Třídy 6. A, B – sraz žáků u školy je stanovený na 11. 9. 2019(středa) v 9:30. 

Vyučující vyberou od žáků potvrzení o bezinfekčnosti, které bude datováno 

dnem odjezdu. Odjezd autobusu směr Bílá bude v 10:00.  

Odjezd na zpět je naplánován na 13.9.2019(pátek) v 11:00 z Bílé. Předpokládaný 

příjezd ke škole mezi 11:30 – 12:00 dle dopravní situace. 

 

Stravování: 

 

Každý turnus začne svůj pobyt obědem v den příjezdu a ukončí jej snídaní 

v den odjezdu. Proto doporučujeme pro třídy 6.C, D neodhlašovat obědy 

ve školní jídelně dne 11.9.2019 (středa), protože jej děti po příjezdu stihnou. 

Mohou se odstravovat samy mezi 11:40 – 13:40. Toto samé doporučení platí 

i pro třídy 6.A, B na pátek 13.9.2019. 


