
Základní škola KUNRATICE  

Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty  

Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice  

Tel.: 261097211 - 2, mobil: 724370813, e-mail: vit.beran@zskunratice.cz, http://www.zskunratice.cz  

 

Specifický symbol akce: 

201530 

7.9.-11.9.2015  

Pojeďte s námi na adaptační výjezd 6. tř.  

Tentokrát jedeme do Svatého Štěpána na Rokycansku 

Co je v ceně? 

 4x ubytování ve vícelůžkových pokojích.  

 Plná penze 

 Doprava  

 Program od Akordu 

Platební podmínky? 
     

Při platbě  do 4.9.2015 použijte  variabilní sym-
bol dítěte a specifický symbol akce 201530 
 
Účet: PPF banka a.s. - č.ú.: 2016970000 / 6000  

Cena  

2300,- Kč 

Organizátor: Akord a ZŠ Kunratice   

Doprovod: Lucie Samlerová, Tereza Hrušková, Eva Hilčerová ,Martin Suchánek a instruktoři AKORD 

CO vás během kurzu čeká?   

V průběhu 5 dnů je pro vás připraveno velké množství her a cvičení, díky kterým budete 
mít možnost poznat své spolužáky i jinak, než jak je znáte ze školních lavic. Program bude 
pestrý, připravují ho pro vás nejen třídní učitelé, ale také školní psychologové a v neposled-
ní řadě i společnost AKORD OT. (www.akord-ot.cz/) 

Nechceme sice moc prozrazovat, ale… Určitě vás čekají jak hry sportovnější, tak i ty, u kte-
rých je potřeba hlavně přemýšlet, stejně tak programy, kde budete moci popustit uzdu své 
fantazii! Ale zejména takové, kdy k jejich úspěšnému splnění a vyřešení je potřeba dobrá 
domluva s kamarády a vzájemná spolupráce. 

KDE budete bydlet? 

Jsou pro vás připravené čtyř- až šestilůžkové pokoje ve dvou budovách, jídlo je pro vás při-
praveno 5x denně a po celou dobu budete mít k dispozici pití v jídelně. www.svatystepan.cz 



Odjezd: ráno 7.9.2015 od školy 

Příjezd: odpoledne 11.9.2015 ke škole 

Bude včas upřesněno 

www.svatystepan.cz 

http://www.akord-ot.cz 

Užitečné informace 

Co si vzít s sebou? 

S sebou si zabalte dostatek oblečení, ve kterém se můžete pohybovat venku, 
něco, v čem můžete běhat, ale i sedět večer venku, když už zajde sluníčko. Počítejte s tím, 
že za pět dní se může počasí změnit – tak si vezměte oblečení do tepla i do zimy. Pokud bu-
de teplo, možná užijete i plavky, pokud zima, tak lehkou čepici. Nezapomeňte pořádné bo-
ty, alespoň dvoje, ať se máte do čeho přezout, když zmoknete. Také si přibalte oblečení na 
spaní, komu bývá zima, tak i spací mikinu a ponožky, spací pytel není potřeba. Nezapo-
meňte na přezůvky do budovy. V areálu je stůl na stolní tenis, pokud máte, můžete si při-
vézt vlastní pálky a míčky. Nezapomeňte hygienické potřeby a ručník, pokud užíváte léky, 
tak přibalte i ty a rodiče poproste o popis, jak léky užívat. 

Každý si prosím přivezte kostýmový doplněk nebo rekvizitu dle vlastní fantazie. Může to 
být netradiční klobouk, brýle, vějíř, šátek… co vás napadne a máte rádi. Prozradím jen, že 
karneval vás nečeká, tak vy ani vaši rodiče rozhodně nevymýšlejte celý kostým! A také šá-

Další důležité informace: 

Používání mobilních telefonů na akci je dětem dovoleno v průběhu dne pouze mimo pro-
gram od budíčku do večerky. V případě, že žák prostřednictvím mobilního telefonu bude 
rušit noční klid nebo narušovat program akce, bude mu telefon odebrán do úschovy. Za 
cenné věci, tedy i za mobilní telefon, organizátor akce – ZŠ Kunratice nepřebírá odpověd-
nost. Na adaptačním kurzu není možno ukládat věci do bezpečné úschovy – trezoru. 

 

Před odjezdem žáci odevzdají: 

* Prohlášení zákonných zástupců—není třeba potvrdit lékařem 

* Posudek o zdravotní způsobilosti  

* Průkaz pojištěnce (stačí kopie) 

* Léky, které pravidelně užívají – popsané způsobem užívání 

Těší se na Vás  třídní učitelé a  instruktoři Akordu 



ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ KURZ SVATÝ ŠTĚPÁN 

Jméno třída   

Rodné číslo 
Zdravotní pojiš-

ťovna 
  

Adresa bydliště 

e-mail rodičů: PSČ 

Telefon byt   
Mobil 

– účastník 
  

Telefon otec – zaměstnání   
Mobil 

– otec 
  

Telefon matka – zaměstnání   
Mobil 

– matka 
  

Zdravotní stav – vyplnit i v negativním případě 

Zdravotní stav – 

pravidelně užívané léky 

Dítě je zdravé a může se zúčastnit adaptační kurz – ANO NE 

Dostal (-a) sérum proti: 

Prodělal (-a) tyto choroby: 

Zvláštní upozornění  

  

  

  

alergie  

 

Plavec 

Pokročilý 

 

 

 Střední zdatnost  

Začátečník  

 

Pro placení akce žádám vystavit fakturu                       ANO                   NE 

Přihlášku vyplňte ve všech částech! Odevzdat obratem dle uvedených termínů! 

Zavazuji se uhradit zálohu i doplatek dle určených termínů bezhotovostně nebo proti příjmovému dokladu nebo na vyžádanou fakturu či na účet 

pořadatele. V den odjezdu odevzdáme potvrzení o aktuálním zdravotním stavu – tzv. „bezinfekčnost“. 

Výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 

Dne:........................... Podpis zákonných zástupců - rodičů:..................................................................... 
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