
Adaptační  kurz 2017 

List účastníka 

Odevzdejte, prosím, s kartičkou pojišťovny při odjezdu.  

Termín konání kurzu : 5. září - 8. září 2017  

Jméno a příjmení dítěte:  

 
Upozornění rodičů (určené pro vedení kurzu) 

a) dítě prodělalo tyto závažnější 
nemoci: 

 

 

b) dítě užívá pravidelně tyto léky:  

 

c) jiná důležitá upozornění (alergie, srdeční vady, fobie, epilepsie 
atd.): 

 

 

d) telefonní a písemné spojení na rodiče (popř. jiné blízké příbuzné) po dobu pobytu dítěte na kurzu 

 

 

 

Prohlášení rodičů 

Prohlašuji, že je mi známo, že každý účastník kurzu podléhá školnímu a ubytovacímu řádu a dbá 
pokynů vyučujících. Opakované hrubé porušování tohoto řádu (běžných pravidel lidského 
soužití, morálky a zákonnosti) bude řešeno vyloučením z kurzu (bez náhrady). 

Prohlašuji, že dítě s sebou neveze : drogy, cigarety, alkohol ani pornografii. 
  

 
  

 podpis otce  podpis matky  

 

Prohlášení o bezinfekčnosti 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil   

  jméno a příjmení dítěte  

narozenému  , bytem  
 datum narození  adresa bydliště 

změnu režimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik 
ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi známo, že v posledních dvou týdnech 
přišlo mé dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. 

Dítě je schopno zúčastnit se kurzu v termínu: 5. září – 8..září 2017 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé. 
V   dne 8. září 2017 

  
 

  

 podpis otce  podpis matky  
 
 

 



Adaptační  kurz 2017 

Propozice 

 

Termín konání kurzu :  5. září - 8. září 2017 

Místo: Polevsko, Penzion Na křižovatce 

Odjezd : v úterý 5.9. 2017 v 9. 35  z hlavního nádraží v Teplicích. Sraz v 9.15 na nádraží. 

Příjezd: v pátek 8. 9. ve 12. 20 na nádraží. 

 

  Orientační seznam 

dlouhé kalhoty 

krátké kalhoty 

šusťáková souprava 

mikina 

trička s krátkým rukávem 

tričko s dlouhým rukávem 

ponožky 

spodní prádlo, plavky 

oblečení na spaní 

pláštěnka do deště!!! 

pevné boty na výlety, sportovní obuv 

přezůvky 

mycí potřeby: kartáček na zuby, zubní pasta, kelímek, mýdlo (tekuté), šampon, hřeben, 

prostředek proti komárům, ručník 

kapesné (DOPORUČUJEME do 300,-) 

blok nebo sešit a psací potřeby 

!! list účastníka, kartičku pojišťovny - odevzdat třídnímu učiteli při odjezdu 

 

Věci zabalte do batohu, čekají nás dva přestupy.  Z nádraží v Kytlici zavazadla odveze auto, my budeme 

pokračovat pěšky do Polevska. Na cestu sportovní oblečení, pevnou obuv a psací potřeby. Pobyt začínáme 

obědem cca ve 13 hodin. 

Zda si dítě vezme mobilní telefon či jinou elektroniku je na zvážení rodičů. Za jejich poškození či 

ztrátu škola odpovědnost nenese !!! 

V případě nejkrajnější potřeby, volejte na toto tel číslo: p.uč. Káňová  777 584 040 

 

 

 


