Adaptační kurz 2021 Doksy
Datum konání: 13.9. – 15. 9. 2021
Adaptační kurz je součástí ŠVP v 1. ročníku, je školní akcí a probíhá dle platného školního řádu, pokynů
instruktorů a konkrétních pravidel příslušného kurzu.
Doprava:
Vlakem ČD
Ubytování:
Doksy, Poslův mlýn (v budovách areálu)
Stravování:
formou plné penze, pitný režim (začíná se obědem)
Vedoucí kurzu. Věra Utinková
Instruktoři:
Jana Lavičková, Pavla Turková, Jan Šedivý, Věra Utinková, pomocní instruktoři – žákyně 4.
ročníku SZŠ Děčín
Třídy – 1.K a 1.P
Vybavení – sportovní obuv a sportovní oblečení s ohledem na počasí (pláštěnka), věci osobní hygieny, ručník,
osobní léky, přezůvky do budovy, malý batůžek, doklady, kartičku pojištěnce, peníze na dopravu a drobné
občerstvení cca 200–300 Kč, baterku, batůžek na výlety, blok a psací potřeby, fixy, pastelky prohlášení o
bezinfekčnosti
PLÁN ČINNOSTI:
Zahájení kurzu v pondělí 13.9.2021 v 8 hodin před budovou školy
PO – 13. 9. 2021 – příjezd do místa pobytu, ubytování, seznámení s denním řádem kurzu (7,30 budíček,
stravování, sportovní hry, výtvarná dílna, seznamovací aktivity, společenský program, 22,00 večerka) a s místem
pobytu, proškolení o bezpečnosti na adaptačním kurzu, rozdělení do družstev, zahájení kurzu.
PA – 15. 9 .2021 Odjezd do Děčína, 11:16 vlakem. Příjezd do Děčína ve 1ě,10 hod, ukončení kurzu před hl.
nádražím Děčín
13.2. vedoucí dne Věra Utinková
14.2. vedoucí dne Pavla Turková
14.2. vedoucí odjezdu Jana Lavičková
zde odstřihnout
zde odstřihnout

Prohlášení
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ve dnech 13.9.- 15.9. 2021 se zúčastním adaptačního kurzu, který je akcí školy a probíhá dle platného školního
řádu a pokynů pedagogů.
V průběhu celého adaptačního kurzu je přísně zakázáno jakékoliv kouření a požívání jakýchkoliv alkoholických
nápojů a omamných látek. Porušením těchto zákazů žák okamžitě ukončí kurz oznámením rodičům a odjezdem
domů.
Žáci dbají pokynů pedagogů. Není dovoleno vzdalovat se bez souhlasu pedagogů, jsou zakázány jakékoliv činnosti
a manipulace, které ohrožují majetek, zdraví žáků a pedagogů.
Žáci dodržují zásady bezpečného chování během veškerých volnočasových aktivit dle pokynů a dle platného
školního řádu.
Všechny zdravotní problémy je nutno před kurzem a v průběhu kurzu ihned nahlásit pedagogům.
Mám osobní léky s sebou.
Mám zodpovědnost za své osobní věci byl jsem poučen o bezpečnosti před zahájením i v průběhu konání kurzu.
Nedoporučuje se brát s sebou větší obnos peněz a jiné cennosti, je nutné bedlivě opatrovat své dokumenty.
Jsem si vědom/a, že za porušení pokynů a režimu adaptačního kurzu, které může poškodit zdraví druhých,
mé, nebo poškodit zájmy školy budu potrestán dle platného školního řádu.
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Jméno:..............................................

Příjmení:.................................................. Třída:.................................

V Děčíně dne ……….....
Podpis žáka: ..............................................................................
Podpis zákonného zástupce: ........................................................

