
ADAPTAČNÍ KURZ 6. ROČNÍKŮ 2022 
TERMÍN: 14. (oběd) – 16. 9. (oběd) 2022 

MÍSTO: Plasy, RS Máj 

CENA: 1000,- (původní cena 1140,- – příspěvek školy 140 Kč na žáka; částka zahrnuje ubytování, 

stravu 5x denně, celodenní pitný režim, dopravu)  

VEDOUCÍ KURZU: Mgr. Eliška Huspeková (Huspekovael@zs7.plzen-edu.cz, 378 027 208) 

PEDAG. DOHLED: Mgr. Činčerová; Mgr. Šmejkalová; as.ped. Vítovcová J., Dis. 

DOPRAVA: vlakem 

PROGRAM: zaměřen na rozvíjení vzájemné spolupráce, kreativity, zodpovědnosti, respektu a 

pozitivního klimatu ve třídě 

PŘIHLÁŠKY A PLATBA:  

• přihlášky odevzdejte prosím nejpozději do 5. 8. 2022 do schránky před školou nebo 

elektronicky na mail huspekovael@zs7.plzen-edu.cz  

• kurz prosím uhraďte bezhotovostním převodem na účet školy (číslo ú.: 4814460207 / 0100) 

• var. symbol – přidělené evidenční číslo žáka/kyně nebo do zprávy pro příjemce napište 

ADAPTAČNÍ KURZ – PŘÍJMENÍ JMÉNO DÍTĚTE nejpozději však do 31. 8. 2022 

DŮLEŽITÉ: 

• Podrobnější informace (sraz, seznam věcí, …) k odjezdu budou poskytnuty poslední 

týden v srpnu 

• PROHLÁŠENÍ RODIČŮ o bezinfekčnosti budete odevzdávat až při odjezdu na kurz 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADAPTAČNÍ KURZ 6. ročníků – ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
(RS Máj plasy 14. – 16. 9. 2022) 

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TŘÍDA: ______________________________________________ 

KONTAKT NA RODIČE (V DOBĚ ADAPTAČNÍHO KURZU): matka:_________________ 

    otec:____________________ 

UPOZORŇUJI NA (zdrav. problémy – astma, diabetes, alergie, omezení při 

těl. cvičení; jiné poznámky – např. dávkování léků apod): 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

V Plzni dne _______________    ……………………………. 

         podpis rodičů 

mailto:Huspekovael@zs7.plzen-edu.cz
mailto:huspekovael@zs7.plzen-edu.cz


 

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 
(o bezinfekčnosti) 

nesmí být starší jednoho dne 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: ……………………………………………… 

 

datum narození: ……………………… bytem: ……………………………………………. 

 

změnu režimu. Dítě nejeví žádné známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.), okresní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních 

dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.  

 

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

pravdivé. 

 

 

V …………… dne …………..    ……………………………. 

podpis rodičů 

 

 

PROHLÁŠENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY 
Prohlašuji a beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání 

adaptačního kurzu. V případě finančních nákladů na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji 

tuto škodu uhradit. 

 

        ……………………………. 

         podpis rodičů 

 

 

DALŠÍ PROHLÁŠENÍ 
Prohlašuji, že při vážném onemocnění, úrazu nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme 

jeho odvoz na naše náklady. 

 
……………………………. 

         podpis rodičů 

 

SAMOSTATNÝ ODCHOD Z AKCE 
SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM (označte) s tím, aby můj syn/moje dcera odešel/odešla po 

ukončení akce z budovy Hlavního nádraží v Plzni samostatně bez doprovodu. Okamžikem ukončení 

akce přebírám plnou zodpovědnost za své dítě. 

 

……………………………. 

         podpis rodičů 

 


