
Adaptační kurz pro žáky a žákyně 6.třídy 
 

Dvoudenní kurz pro 6. třídu se koná ve dnech 11.-12. září 2017 v Potštejně v rekreačním zařízení 

Železničář. 
Ubytování je zajištěno ve vytápěných chatkách , stravování je také ve stejném objektu. 

 

Sraz žáků – 11.9.2017 – V 6.40 hod na náměstí u kašny ve Vamberku 

                                        Odjezd:  6.49 hod 

Návrat        12.9.2017  - v 15.08 hod  - časy jsou dle platného jízdního řádu 

 

Pedagogický dozor: Mgr.Jana Hloušková – tř. učitelka 

                                 Mgr.Vlastimila Krsková  - školní metodička prevence 

 

Dozor začíná 11.9 v 6.40 hod a končí příjezdem autobusu na náměstí 12.9. v 15.08 hod. 

 

Co s sebou: sportovní oblečení , sportovní boty, boty na přezutí do chatky 

                    pyžamo, náhradní spodní prádlo, tričko, ponožky, teplý svetr nebo mikinu, pláštěnku 

                    toaletní potřeby, ručník 

                    poznámkový blok, psací potřeby, fixy, gumu, lepidlo, pastelky 

                    šátek 

                    možné je vzít si baterku, kapesné dle vašeho uvážení 

                    spací pytel – je možné si zakoupit za poplatek 60 Kč ložní povlečení 

 

Věci dejte dětem do většího batohu, do zařízení jdeme od zastávky autobusu pěšky. 

 

Kartičku zdravotního pojištění , pokud dítě bere pravidelně léky , mít s sebou přesný postup při 

užívání, léky na případné alergie , kartičku na slevu jízdného – pokud dítě má 

 

Mobily, tablety a další zařízení , pokud  je žák bude mít , má s sebou na vlastní zodpovědnost. 

 

Případné přestupky chování budou hodnoceny dle školního řádu Základní školy ve Vamberku. 

 

V případě, že dítě onemocní a kurzu se nebude moci zúčastnit , rodiče dají neprodleně zprávu do 

kanceláře školy ráno 11.9. 

 

Poplatek za ubytování – 260 Kč 

                   stravování -  290 Kč 

                    jízdné      -     15 Kč      

                                       565 Kč 
 

Protože jsme získali dotaci od KÚ v Hradci Králové, všechny poplatky za žáky budou z ní 

uhrazeny. 

 

V případě nejasností mne můžete telefonicky kontaktovat , ráda Vám Vaše dotazy zodpovím. 

 

 

 

Ve Vamberku 5. září 2017                                                           Mgr.Vlastimila Krsková , ŠMP 


