
ZŠ Praha 10, Hostýnská, Hostýnská 2/2100, Praha 10 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE ŠKOLNÍMU KURZU 
ADAPTAČNÍ KURZ 2019 

 
Termín:  9.  -   13. 9. 2019 

Místo: statek Výštice (www.statekvystice.cz) 

Cena:  3 400 Kč (případný přeplatek bude vrácen).  

Škola na pobyt obdržela dotaci z MČ Praha 10 ve výši 112 000 Kč.  

Záloha: Zálohu 1 400 Kč je třeba zaplatit třídnímu učiteli do 14. 6. 2019, doplatek ve výši 2 000 Kč je 

třeba uhradit na účet školy 2000735399/0800 do 16. 8. 2019. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno 

dítěte a třídu, kterou navštěvovalo ve školním roce 2018/2019. Je zde samozřejmě možnost do 

14. 6. 2019 zaplatit třídnímu učiteli v hotovosti celou částku (3 400Kč). 

Cena zahrnuje: ubytování 4 noci, stravu (5x denně), dopravu objednaným autobusem, 4 dny adaptačního 

programu, 6 školených instruktorů 

Program: 

 Odjezd od školy (ulice Blatovská – před garážemi) v pondělí 9. 9. 2019 ráno, čas bude upřesněn. 

Pobyt začíná obědem, seznámením s instruktory a následuje odpolední program. Pobyt končí snídaní. 

 Dopoledne a odpoledne se bude každý den konat adaptační program. 

- Aktivity a hry na seznámení 

- Aktivity na důvěru v kolektivu 

- Aktivity na spolupráci uvnitř třídy 

- Třída si sama utváří pravidla, která chce dodržovat. 

 Večerní program bude vždy obsahovat reflexi dne a vyhodnocení aktivit.  

 Prosíme o respektování pravidla, že na adaptační pobyt žáci nebudou mít mobilní telefony. 

 Adaptačního programu se budou aktivně účastnit také třídní učitelé. 

 Vedoucí adaptačního pobytu je Mgr. Šárka Loukotová. 

 Příjezd pod školu, ke garážím v pátek 13. 9. 2019, čas bude upřesněn. 

 Žáci chronicky nemocní budou mít od rodičů a lékaře důkladně vypsanou anamnézu a léky, které užívají. 

 Rodiče předávají a vyzvedávají své děti u autobusu. 

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

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ POBYT  

V TERMÍNU 9. – 13. 9. 2019 V CELKOVÉ CENĚ 3 400 KČ: 

Jméno a příjmení žáka:       Datum narození:   
 
Adresa: 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce: 
 
Telefonní čísla pro případ kontaktování během školního kurzu:  
Matka:      Otec:       
 

      Datum a podpis zákonného zástupce: 


