
Adaptační kurz – 1.ročník (2011/2012) 
 

Termín: 2. - 4.9.2011  (pátek - neděle) 

Zahájení: 2.9.2011 v 8.00 hod. u Správní budovy SOŠ  

Ukončení: konec kurzu 4.9.2011 cca v 17.00 hod.  

Místo:  Malé Svatoňovice,  okolí školy,  Jestřebí hory,  Krkonoše 

Program: seznámení se školou a jejím okolí, turistika Krkonoše, vzájemné poznání formou her, 

sportovní den 

Poplatek: náklady spojené s ubytováním, dopravou a stravou hradí zřizovatel školy, s sebou 

kapesné a peníze na  vstupy 

Informace: SOŠ OOM Malé Svatoňovice, Zdeněk Portych, tel. 499829727, 

email : portych@sosoom-svatonovice.cz 

  ved. kurzu Zdeněk Portych, Jana Ryšavá 

S sebou: oblečení do přírody, sportovní oblečení do tělocvičny a na venkovní sportoviště, 

přezůvky, hygienické potřeby, běžecké boty, sálové boty, pevné boty na turistiku, 

pokrývka hlavy, poznámkový blok, psací potřeby, malý batoh, lahev na vodu, 

pláštěnka nebo nepromokavé oblečení, apod.; občanský průkaz, kartičku zdrav. 

pojišťovny, případně léky, prohl. bezinfekčnosti apod. 

Pozn. :  zvolit takové oblečení, které je vhodné na sportovní aktivity do přírody, kde je 

předpoklad, že se takové oblečení zašpiní 

 

------------------------------------------------------------ zde odstřihněte a odevzdejte ------------------------------------------------------ 

 

Přihláška 

Závazně se tímto přihlašuji na Adaptační kurz 1. ročníku  SOŠ OOM Malé Svatoňovice, který se koná 

v termínu od 2.9. - 4.9.2010. 

Dále potvrzuji, že jsem byl-a řádně seznámen-a se všemi náležitostmi týkajících se tohoto kurzu. 

 Jméno a příjmení účastníka kurzu: ................................................................................................  

 Jméno zákonného zástupce: ................................................................................................  

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

 

Potvrzenou přihlášku odevzdejte nejdéle 1.9.2011 třídnímu učiteli! 



               Prohlášení zákonného zástupce – Adaptační kurz 1.ročník  

               2.-4.9.2011  

Prohlašuji, že můj syn/dcera: ……………………..…………………………………………….,                     nar.: …………………… 

nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14-ti dnech před odjezdem nepřišlo 

do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, ani mu není 

nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom-a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce               Datum a podpis 

………………………………………………………..          ………………….…………………… 

Tel. kontakt na zákonného zástupce: ………………………………………..………………… 

Zde vypište případné léky: …………………………………………………………….…………. 

 Potvrzení odevzdejte při nástupu na kurz. Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne před 
odjezdem!



 


