
Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.,  

U Kantorka 406, Rožnov pod Radhoštěm 

Adaptační kurz 

Termín: 06. – 08. 09. 2017   Místo: Relax Kyčera, Prostřední Bečva 

 

Jméno a příjmení žáka: …………………………….…………… třída: ……………………   

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

Bydliště: ………………………………………………………………………………………..   

 

 

Formulář pro zdravotníka (vyplňte i v případě, že vaše dítě zdravotní potíže nemá). 

Charakter provozu hromadné akce vyžaduje, aby zákonní zástupci dítěte uvedli případné závažné 

skutečnosti o zdravotním stavu, které vyžadují mimořádnou pozornost (např. alergie, trvalé užívání 

léků).   Léky s návodem k užívání a zdravotní průkaz pojištěnce dejte dětem s sebou.   

Alergie: ……………………………………………………………………………………………   

Trvalé užívání léků: ……………………………………………………………………………….   

Pojištěno u zdravotní pojišťovny: …………………………………………………………………   

Telefonní spojení na rodiče (zákonné zástupce):………………………………………………….   

 

Prohlášení odpovědnosti za škody. 

 Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání 

adaptačního kurzu na vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě 

finančních nákladů na opravu poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Souhlasím s 

případným individuálním odvozem syna/dcery v případě závažných kázeňských důvodů.   

Prohlášení zákonných zástupců o bezinfekčnosti.  

Toto prohlášení nesmí být starší tří dnů!   

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil mému synovi/mé dceři změnu režimu, dítě nejeví známky 

akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil 

karanténní opatření. Není mi známo, že by v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s 

osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se adaptačního kurzu   

od:……………….do: ……………………………    

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

nepravdivé.        

V………………. dne: ………………..            Podpis zákonných zástupců dítěte  ………………………………………… 



Seznam věcí pro každého účastníka kurzu:  

a) občanský průkaz   

b) průkazku zdravotní pojišťovny   

c) kapesné (cca 400,- Kč)   

d) prohlášení o bezinfekčnosti, formulář pro zdravotníka, prohlášení o odpovědnosti za škody 

podepsané zákonným zástupcem   

e) 2x pevná obuv na sportování a turistiku   

f) šusťáková bunda, pláštěnka   

g) trička, šortky, tepláková souprava  

h) spodní prádlo   

i) ponožky   

j) náhradní oblečení (pro případ promočení)  

k) malý batoh nebo ledvinka se svačinou a pitím, strava začíná obědem   

l) pokrývka hlavy   

m) sluneční brýle   

n) hygienické potřeby, ručník   

o) baterka   

p) pantofle na přezutí (zakázaná jako přezůvky je sportovní obuv)   

q) šátek (je nutný jako pomůcka do hry)  

r) propiska, tužka    

s) (společenská hra pro chvíle klidu)   

t) plavky a plavecké potřeby 

 

   

  Nedávejte dítěti s sebou cenné věci. Za poškození či ztrátu mobilního telefonu a dalších cenných 

věcí škola neodpovídá.    

 

 

 

Mgr. Jiří Hrdý 

 

vedoucí kurzu 


