
Základní škola Zruč nad Sázavou  

Informace pro rodiče: Adaptační kurz (třídy 6.A, 6.B)

Souhlasím s tím, aby se můj syn/moje dcera ……………………………………………………………..………..  
zúčastnila ve dnech 5. 10. - 7.10. 2022 adaptačního kurzu v Rekreačním a sportovním středisku 

DDM Praha v Podhradí u Ledče nad Sázavou.
 

Předpokládané výdaje:                                                    S sebou: 

● doprava - podle aktuálního ceníku vlaků              ◼ svačinky (pokud děti chtějí) 

● ubytování a strava zahrnuje:                                 ◼ kartičku zdravotní pojišťovny 

○ ubytování 2x (2 noci)                                                   ◼ hygienické potřeby a osobní léky    

○ plná penze 2x (5. 10. oběd – 7. 10. snídaně)                    ◼ peníze na jízdné  tam i zpět, kapesné 

○ pitný režim                                                                 ◼ sportovní oděv, obuv, přezůvky 

○ místní poplatek                                                           ◼ náhradní spodní prádlo 
○ lůžkoviny      ◼ psací potřeby 

○ vytápění chat (v případě zimy)             

 ORIENTAČNÍ CENA UBYTOVÁNÍ: 900 Kč (bude placeno po ukončení adaptačního kurzu přes školní 
online pokladnu)   

CENA JÍZDENKY PRO 1 ŽÁKA: 2x 16 Kč (2x jednosměrná jízdenka tam a zpět) 

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ:  

● ubytování v třípokojových chatách celkem pro 12 osob se společným sociálním zařízením, 
ledničkou, el. vytápěním, halou a zádveřím 

● v areálu je k dispozici vyhřívaný venkovní krytý bazén 
● možnost opékání špekáčků (ohniště s lavička pro sezení kolem) 
● využití vnitřní klubovny pro společenské hry (hlavní budova) 
● jídelna umístěná v hlavní budově  

 

PROGRAM: 

5. 10. 2022 

● odjezd – nádraží Zruč nad Sázavou v 9.09 hod. → sraz žáků v 8.50 hod. na nádraží 
● dopoledne → přesun ze zastávky do areálu střediska, ubytování v chatách (povlečení lůžkovin, 

zabydlení se) 
● oběd 
● společenské hry (klubovna) 
● večeře 



● dle zájmu: míčové hry, zábava na chatách, nocleh 

6. 10. 2022       

● snídaně  
● turistika, hry v přírodě (sportovní oblečení, vhodná obuv, oblečení dle předpovědi počasí!!!) 
● oběd 
● míčové hry, příp. návštěva venkovního bazénu; dle zájmu lze vlakem zajet do Ledče nad 

Sázavou a zahrát si společně bowling (podle zájmu žáků → nutné předem rezervovat dráhy) 

● večeře 
● opékání špekáčků, společenské hry, nocleh 

7. 10. 2022 

● snídaně 
● úklid chat, svlečení lůžkovin, balení věcí 
● návrat → odjezd ze zastávky Chřenovice-Podhradí v 10.39 hod. (příjezd na nádraží Zruč 

nad Sázavou v 11.03 hod.) 

 

DŮLEŽITÉ!!! 

Po celou dobu adaptačního kurzu platí zákaz kouření, požívání jakéhokoli alkoholu či jiných 
omamných látek. Žákům nedoporučujeme s sebou vozit přílišný objem peněz, drahá 
elektronická zařízení a další cennosti - za případné poškození nebo odcizení nenesou vedoucí 
kurzu odpovědnost. 

Žáci 6.A a 6.B byli řádně poučeni a seznámeni se zásadami bezpečnosti a chování na adaptačním 
kurzu. V případě porušení stanovených pravidel chování v průběhu adaptačního kurzu a při 
pobytu v rekreačním zařízení v Chřenovicích-Podhradí (porušení zásad bezpečnosti, zákazu kouření, 
požívání alkoholu a jiných návykových látek, narušování nočního klidu a úmyslné ničení zařízení v 
objektu) rodiče okamžitě na telefonickou výzvu zajistí odvoz svého syna/dcery z rekreačního 
střediska.  

Zde prosím uveďte alergie, o kterých bychom měli vědět, a informace o pravidelně užívaných 
lécích: 

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

Pozn.: Pokud Vaše dítě na adaptační kurz nepojede, je povinné do žákovské knížky poslat 
omluvenku - rodinné důvody nebo informaci, že je žák nemocný.  

 

 

 Jméno žáka:…………………………………………………  Podpis rodičů: …………………………………………………… 


