
 Závazná přihláška na Adaptační kurz 2022 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

na základě vašich reakcí z dotazníků pro žáky 1. ročníků, jsme se rozhodli uspořádat Adaptační kurz v září. Toto je 
závazná přihláška, potvrzující účast vašeho syna / dcery na adaptačním kurzu. Vyplněnou a podepsanou přihlášku 
odevzdejte do 2. září 2022, a to buď na sekretariát školy (osobně nebo poštou) nebo zašlete oskenovanou (včetně 
podpisu) na e-mail vecek@spse.cz. 

Termín: 13. – 16. září 2022 (úterý – pátek) 

Místo konání: RS Spolana, Varvažov 70, 3997 01 Písek a LT Ostrovec, 397 01 Písek 

Odjezd: 13. září 2022 v 8:00 od IDEONu (Jiráskova 1963, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice) 

Příjezd: 16. září 2022 ve 13:00 – 15:00 k IDEONu,  

Organizátor: CK Topinka, s. r. o. 

Stravování: Stravování v rozsahu plné penze s dopoledními a odpoledními svačinami, včetně pitného režimu. 
Stravování začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní. 

Ubytování: Ubytování v 3-7 lůžkových chatách, sociální zařízení (WC, sprchy, teplá voda) na hlavní budově. 

Program: Zážitkový program vedený zkušenými lektory zaměřený na stmelování kolektivu, žáci se naučí lépe 
spolupracovat, lépe si navzájem porozumět a poznat své hranice. 

Pojištění: storno zájezdu (spoluúčast 20%, min. 500,- Kč), pojištění zavazadel (max. 10.000,- Kč), trvalé následky 
úrazu (max. 200.000,- Kč), smrt následkem úrazu (100.000,- Kč). 

Cena adaptačního kurzu (doprava, strava, program, pojištění): 3 450 Kč 

NÁVRATKA 

Závazně přihlašuji svoji dceru / svého syna na adaptační kurz, který se uskuteční v termínu 13. – 16. září 2022 
v Rekreačním středisku Spolana a LT Ostrovec. Přihláška je závazná. Odhlásit dítě méně než 7 dní před začátkem 
adaptačního kurzu je možné pouze z vážných zdravotních důvodů a tato skutečnost musí být doložena lékařem.  

Platbu za adaptační kurz zašlete na účet školy: 123-2086550247/0100 (komerční banka) nejpozději do 9. září 
2022. 

Částka: 3 450 Kč 

Variabilní symbol: uveďte přidělený VS (viz e-mail) 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………………….   

Datum narození: ………………………….. 

Třída: ………………. 

Kontaktní údaje zák. zástupce (jméno, příjmení, telefon): …………………………………………………………………… 

 

V …………………………………………. dne …………………………………            .………………………………………… 
         podpis zákonného zástupce 

mailto:vecek@spse.cz


PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (zákonných zástupců) 

Adaptační kurz (RS Spolana a LT Ostrovec 2022) 

 

Jméno a příjmení žáka, třída: ........................................................................................................................................ 

Datum narození: ................................................................................................................................................................ 

Zdravotní pojišťovna: ....................................................................................................................................................... 

 

1. Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že ošetřující 
lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví známky akutního 
onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by v 
posledních 7 dnech před odjezdem na Adaptační kurz přišlo toto dítě do styku s osobami nemocnými infekčním 
onemocněním nebo podezřelými z nákazy. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto 
mé prohlášení bylo nepravdivé. 

2. Prohlašuji, že mé dítě je zdravotně způsobilé k účasti na adaptačním kurzu. 

3. Můj syn / má dcera* užívá pravidelně tyto léky: ........................................................................... 

4. Zdravotní omezení mého syna / mé dcery* (např. astma) nebo jiné okolnosti, které by měly být známy realizačnímu 
týmu:  

 

 

5. Potvrzuji, že jsem seznámen s přísným zákazem požívání alkoholických a jiných omamných látek po celou dobu 
adaptačního kurzu. V případě porušení těchto pravidel mým synem / mou dcerou či jiných závažných kázeňských 
problémů jsem si vědom(a) toho, že může být syn / dcera* vyloučen(a) z adaptačního kurzu a na vlastní náklady 
poslán(a) domů. 

6. Adaptační kurz se řídí platným školním řádem (viz www.spse.cz). 

7. Telefonní číslo, na které je možno kdykoliv volat, pokud by nastal jakýkoli problém týkající se Vašeho dítěte: 
……………........................................................................................................................... 

 

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé. 

 

V .................................... dne 20. září 2021  Podpis zákonného zástupce: ........................................................... 

 

*nehodící se škrtněte 

**datum podpisu musí být shodný s datem odjezdu1 

 
1 Prohlášení odevzdejte v den odjezdu na akci (13. září 2022) 
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