
 
Duha Klub Dlažka                                                                                                                           

Palackého 1, Přerov,75002, tel. 581 331 438, 
email: dlazka@dlazka.cz  www.dlazka.cz  

pořádá v rámci projektu SKOK hravý  

adaptační kurz 
pro žáky ZŠ Velká Dlážka 

 

1.9. - 3. 9. 2021 
Motto: Máme rádi pohyb, sport a hry! 

Program:   

Hry seznamovací i poznávací, a to v přírodě i uvnitř, 

akční i na hlavu.  

Sport - ringo, míčové hry, stolní tenis, boccio i 

kroket, cvičení na hudbu.  

Kultura – stolní hry, malování, zpěv. Vše za 

účelem poznání sebe sama i ostatních. Program je 
nabitý, ale připravený tak, aby ho zvládl každý 
(v případě zdravotních omezení je alternativní 
program). 
Místo: Táborová základna Dlažky, Rajnochovice 
Košovy.   Chatky po čtyřech  –  doporučujeme vlastní 
spací pytel (jsou zde místní k dispozici).  
GPS: 49o22’02” SŠ, 17o48’46” VD 
Strava:  Ta nejlepší – minimálně 5x denně včetně 
pitného režimu po celou dobu akce.  Možno zakoupit občerstvení v místě. 

Co s sebou: Minimálně 2 x sportovní obuv a oblečení + oblečení a boty do mokra (pohorky), 

gumáky, pláštěnka, hygienické potřeby a teplejší oblečení na spaní.  
Doporučujeme i baterku a spací pytel.  
Neberte drahé věci vč. elektroniky.   
Speciální vybavení:  Karta pojištěnce!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Cena: 1200,- Kč. (500,- záloha v červnu, doplatek po 
příjezdu)  

 

Doprava: autobusem (od bazénu)  

 

Sraz: ve středu 1.9.2021 v 8,00 před školou,  

kde zřejmě proběhne povinné testování na Covid19, pak 
odjezd od bazénu. 
 

Návrat: v pátek 3.9.2021 kolem 14 hod. k bazénu 

 
V případě jakýchkoliv změn vás budeme informovat 
v posledním srpnovém týdnu mailem a na stránkách školy. 

mailto:dlazka@dlazka.cz
http://www.dlazka.cz/


      

BEZPEČNOSTNÍ  POKYNY  K ADAPTAČNÍMU KURZU 
 

Žáci dodržují pravidla bezpečnosti, na které je upozornil učitel či jiný vedoucí akce: 

- Ještě před začátkem akce 

- Ihned po příjezdu na místo pobytu 

- Během celého pobytu 
 
DOPRAVA: 1. Dodržujeme pokyny učitelů, vychovatelů či řidičů autobusu během přepravy 
                   2. Během cesty jsme ukáznění a pozorní 
 
POBYT – v ubytovacím zařízení: 
          1. Během pobytu dodržujeme pobytový řád, protipožární řád a pokyny  
                  vedoucího či správce objektu 
              2. Ve všech místnostech ubytovny je zakázáno zacházet s otevřeným ohněm, vyklánět  
                  se z oken, sedat na zábradlí, běhat po schodech, přelézat přes balkony, vylézat  
                  z oken, ničit zařízení budovy. 
              3. Veškeré způsobené škody na zařízení uhradí rodiče. 
              4. Za ztrátu či poškození cenných věcí, které nejsou uvedeny na seznamu potřeb,  
                  učitel nepřebírá odpovědnost. 
              5. Nikdy se nesmíme vzdálit z ubytovny bez vědomí učitele, vychovatele. 
 
POBYT – v přírodě: 
          1. Nevzdalujeme se od kolektivu žáků, pohybujeme se ve vymezeném prostoru a  
                  zapojujeme se do všech činností řízených učitelem či jiným vedoucím. 
              2. Ke spolužákům se chováme přátelsky, neubližujeme ostatním dětem. 
              3. Dodržujeme pokyny vedoucího, který nás seznámí s pravidly chování v přírodě: 
                  - V přírodě se chováme tiše, neplašíme zvěř, netrháme květiny, nelámeme větve  
                    stromů, keřů, nekonzumujeme žádné lesní plodiny, netrháme a neničíme žádné  
                    houby. 
                  - Vyhýbáme se zvířatům (i psům, kočkám....) živým, poraněným i uhynulým. 
 
 
ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ: 
 
Veškerá drobná poranění a zranění ihned hlásíme svému učiteli, vychovateli nebo zdravotníkovi. 
Všechny léky, které žák užívá, budou odevzdány učiteli a do záznamů bude uvedeno jejich užívání. 
Učitel bude informován o zdravotním stavu dítěte a seznámen se všemi zdravotními problémy 
dítěte. 
 
 
..................................................................                         .............................................................. 
podpis zákonných zástupců dítěte                          podpis žáka – žákyně 

 
 
 

Kontakt na rodiče:    otec: …………………………………………     matka: …………………………………… 
 



 
Prohlášení zákonných zástupců dítěte 

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

narozenému:…...................................bytem:........................................................................ ..... 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní 

hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též 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 ZŠ VD od 1. do 3. září 2021. Dále 

potvrzuji, že všechny předepsané léky, které dítě veze na soustředění, odevzdá i s rozpisem 

dávkování zdravotníkovi a bez jeho vědomí nebude žádné jiné léky používat. 

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

nepravdivé. 

V Přerově 1. září 2021   ........................................................................... 

        podpis zákonných zástupců dítěte 

ZDRAVOTNÍ ZÁZNAM: 

1. Zdravotní omezení:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Alergie na potraviny: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Naše dítě užívá léky: ANO  NE  

(všechny léky odevzdá hráčka zdravotníkovi) 

- léky a dávkování : ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

- kontraindikace: …………………………………………………………………………………………………………………. 

matka: …………………………………             otec: ………………………………… 

Dále souhlasíme se zveřejněním fotografií z adaptačního kurzu, na nichž je zachycen/a můj 

syn/moje dcera na školních webových stránkách. 

.......................................................................... 

 podpis zákonných zástupců dítěte 

 


