
Informace k adaptačním kurzům 1. ročníku 

Na začátku školního roku 2022/2023 se ve dvou termínech bude konat adaptační kurz pro žáky 

prvního ročníku naší školy v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí. 

5. – 7. 9. 2022 pro třídy 1. A a 1. B 

7. – 9. 9. 2022 pro třídy 1. C a 1. G 

Akce je řádnou součástí vyučování. 

Organizační pokyny: 

- žáci se zúčastní ve škole prvních dvou vyučovacích hodin a odjezd z Třebíče na adaptační kurz 

bude z parkoviště pod zimním stadionem 5., resp. 7. září v 10.00 hod. 

- příjezd do Třebíče je 7., resp. 9. září 2022 ve 12.00 – 13.00 hod. tamtéž 

Platba:  

- cena kurzu je 1 400,- Kč a zahrnuje celodenní stravování, ubytování a dopravu 

- částku uhraďte na účet školy č.: 35-2898440297/0100 a to do 31. 8. 2022 

- vzkaz pro příjemce: jméno, příjmení, třída 

 

Vzít s sebou: 

- sportovní oblečení (do každého počasí), kvalitní sportovní obuv, pláštěnku  

- hygienické potřeby, spací pytel, teplé oblečení (v noci bývá chladno) 

- baterku, šátek 

- kartičku zdravotní pojišťovny, příp. pravidelně užívané léky 

 

Po celou dobu pobytu je pro studenty zajištěno stravování v jídelně rekreačního střediska Nesměř. 

Pokud Vaše dítě dodržuje zvláštní dietu, je vegetarián/vegan apod., kontaktujte prosím 

prostřednictvím e-mailové zprávy organizátora kurzu Mgr. Ondřeje Marečka (mareceko@gtr.cz). 

V textu zprávy uveďte jméno dítěte, třídu a konkrétní požadavky na stravu. Odešlete prosím do 

pátku 26. 8. 2022, pozdější požadavky nelze vyřídit.  

 

 

Čestné prohlášení uvedené na další stránce prosím vytiskněte a opatřete aktuálním datem 

a podpisem zákonných zástupců. Před zahájením kurzu je odevzdejte třídnímu učiteli. 

 

    Ondřej Mareček, organizátor kurzu 

 

 

 

 

mailto:mareceko@gtr.cz


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že dítě .............................................................. je zdrávo. Současně mi není známo, že by dítě 
v posledních 14 dnech přišlo do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které onemocněly infekční 
chorobou. Dítě nejeví známky onemocnění (zvracení, průjem, zvýšená teplota…). Ošetřující lékař ani 
hygienik nenařídil dítěti zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při onemocnění nebo karanténní 
opatření. 

Dítě je schopno zúčastnit se adaptačního kurzu od ………………....... do ......................... 

Den odjezdu :  ..........................   Podpis rodičů nebo zák. zástupců :…….................................... 

Podpis zúčastněného dítěte ze dne, kdy dítě odjíždí na akci ........................................ 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. 


