
Adaptační kurz třídy 1. A (2021/2022) – oboru BPČ 

Termín a místo konání: 8. – 10. 9. 2021 Autocamp Dolce u Trutnova 

Odjezd: dne 8. 9. 2021 v 9:00 hod. od budovy H 

Návrat: dne 10. 9. 2021 cca v 12:00 hod. k budově H 

Pedagogický dozor: Mgr. Martin Hlavatý (třídní učitel), Bc. Petr Karban – speciální tělesná výchova, 

Mgr. Monika Malá 

 

Ubytování: vícelůžkové pokoje v chatách, samostatné hygienické vybavení na každé chatě 

 
 

Stravování: Plná penze – počínající obědem dne 8. 9. a končící snídaní dne 10. 9. 2021 (na pátek si 

případně zajistěte oběd ve školní jídelně ve DK n/L) 

 



Program kurzu:  

Dne 8. 9. 2021 – příjezd cca v 10:00 hod. – ubytování, seznámení s prostorem campu, poučení o 

chování na kurzu a bezpečnostních pravidlech a zásadách 

- 12:00 hod. oběd 

- 13:00 – 17:00 hod. (rozdělení do dvou skupin, které se v činnostech vystřídají)   

1. Skupina – základy orientace v terénu, práce s mapou, práce s buzolou, základy 

bezpečného pohybu v terénu, pravidla orientačního běhu 

2. Skupina – základy a úvod do speciální tělesné přípravy 

- 18:00 hod. večeře 

- 18:30 – 20:00 hod. vyhodnocení dne, seznamování se spolužáky, seznamovací hry, 

samostatné sportovní aktivity (v kempu možnost dalšího sportovního vyžití viz. web.) 

- 22:00 hod. večerka – pobyt na pokojích 

 

Dne 9. 9. 2021  

- 6:30 hod. budíček  

- 6:40 hod. – rozcvička !!  

- 7:00 – 7:20 osobní hygiena 

- 7:30 hod. snídaně 

- 8:15 – 11:45 hod. – dopolední branně-sportovní činnosti (viz. výše) 

- 12:00 hod. oběd 

- 13:30 – 17:00 hod. – „závod“ – orientační běh smíšených dvojic v okolí campu  

- 18:00 hod. večeře 

- 18:30 – 20:00 hod. vyhodnocení dne, seznamování se spolužáky, samostatné sportovní 

aktivity (v kempu možnost dalšího sportovního vyžití viz. web.) 

- 22:00 hod. večerka – pobyt na pokojích 

Dne 10. 9. 2021 

- 6:30 hod. budíček  

- 6:40 hod. – rozcvička !!  

- 7:00 – 7:20 osobní hygiena 

- 7:30 hod. snídaně 

- 8:15 – 9:00 hod. – úklid, vyklizení pokojů 

- 9:15 – 10:30 hod. - pěší výlet v okolí campu 

- 11:00 hod. – odjezd do Dvora Králové nad Labem 

Vybavení:  

- Sportovní oblečení  

- oblečení pro speciální tělesnou přípravu – starší oblečení (kalhoty, tričko, bunda s dlouhými 

rukávy), které se může zašpinit, případně poškodit 

- pevná sportovní obuv 

- náhradní sportovní obuv !! 

- nepromokavé oblečení (pláštěnka) 

- pokrývka hlavy (kšiltovka) 

- plavky !! 

- baterka ! (postačí malá) 



- psací potřeby, poznámkový sešit (zápisník) 

- oblečení na chatu, nazouvací boty 

- hygienické potřeby, opalovací krém, přípravek proti hmyzu, příp. předepsané léky 

- přiměřené kapesné 

- občanský průkaz 

- kartičku zdravotní pojišťovny 

- potvrzení o bezinfekčnosti (viz. příloha – žák předá před odjezdem tř. učiteli – je podmínkou 

účasti na kurzu) 

- hudební nástroj – kytara (pokud je žák schopný veřejné produkce) 

 

Důležité informace a sdělení !!! 

 Žákům je přísně zakázáno na kurz přivážet a na kurzu konzumovat alkoholické nápoje a 

v nadměrném množství energetické nápoje, dále je zakázáno kouření a užívání jiných omamných a 

návykových látek. Nedoporučuje se, brát si na kurz cennosti a větší finanční prostředky. Je nutné 

informovat pedagogický dozor o případných zdravotních potížích, pravidelně užívaných lécích a 

alergiích (dopište v potvrzení o bezinfekčnosti). Porušení daných zákazů je důvodem k vyloučení 

z kurzu a k následnému kázeňskému řízení. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N Á V R A T K A – adaptační kurz třídy 1. A – oboru BPČ 

Souhlasím s tím, aby se můj syn/dcera ………………………………………………….  Zúčastnil/a školní akce ve 

dnech 8. – 10. 9. 2021 pořádané v Autocampu Dolce u Trutnova. Jsem si vědom/a toho, že v případě 

závažného porušení kázně nebo v případě onemocnění či úrazu svého syna/dceru osobně vyzvednu 

v místě ubytování. 

Alergie a jiné zdravotní potíže: …………………………………………………………………………………………………………,. 

Telefonický kontakt na zákonného zástupce: …………………………………………………………………………………….. 

V (e) ……………………………………………………….. dne ……………………………………………....................................... 

Podpis zákonného zástupce: …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA Č. 3 - K POKYNU ŘEDITELE ŠKOLY PRO KONÁNÍ KURZŮ, EXKURZÍ, MIMOŠKOLNÍCH POBYTŮ V OBLASTI 

BEZPEČNOSTI A HYGIENY 

PROHLÁŠENÍ ZLETILÉHO ŽÁKA NEBO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil žáku/žákyni: 

Jméno a příjmení: 

Narozené/mu: 

Bytem: 

změnu režimu, žák nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a hygienik ani ošetřující lékař 

mu nenařídili karanténní opatření, případně nedoporučili účast na školní akci. Není mi též známo, že v posledních 

dvou týdnech přišel žák do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Nejsou mi známa žádná 

zdravotní omezení žáka (alergie, cukrovka, astma atd.) mimo níže zmíněných. Veškeré případně běžně užívané 

léky má žák u sebe. 

Žák je schopen zúčastnit se akce (název): Adaptační kurz třídy 1. A – oboru BPČ 

Místo konání: Autocamp Dolce u Trutnova 

Od: 8. 9. 2021   Do: 10. 9. 2021 

Jsem si vědom/vědoma právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé. 

V ……………………………………………………………………………….. dne …………………………………………………  

…………………………………………………………................ 

podpis zákonných zástupců nebo zletilého žáka 

(ze dne, kdy žák odjíždí na školní akci !!!!!!!! ) 

Upozornění na zdravotní omezení: 

 

 

 


