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Zajištění BOZ žáků při akci konané mimo školu v ČR 

Adaptační kurz pro žáky 1.A GVN JH 

 

Termín a místo: 2. – 3. září 2021, Srub Asgard v Roseči. Základna ASGARD je obrovský 

zálesácký kanadský srub obehnaný verandou. Je umístěn zcela o samotě uprostřed lesů, luk a v 

těsném sousedství rozlehlého rybníka s velkým zalesněným ostrovem. 

Začátek akce: 2.9. 2021, Roseč 8:00 (vlastní doprava) nebo je možné jet autobusem v 6:30 

z JH z nádraží. Pokud pojede vaše dítě autobusem, bude sraz v 6:15 na autobusovém nádraží. 

Prosím napište zpět, zda vaše dítě pojede autobusem, nebo přijede s vámi autem, ať víme kde, 

koho čekat. 

Ukončení akce: 3.9.2021 autobusové nádraží JH v 15:50.   

Adaptační kurz bude koncipován tak, aby se žáci mohli vzájemně lépe poznat, nastavit si svá 

pravidla třídy. Naučili se spolu vzájemně komunikovat a konstruktivně řešit složité situace. 

Poznali se se svým třídním učitelem a stali se nedílnou součástí své nové školy – své Alma 

mater.  

Účast na kurzu je povinná, neúčast je třeba omluvit. 

Cena: 600,- Kč. Částku zašlete nejpozději do 2. srpna na účet číslo 296968220/0300. 

Uvádějte prosím celé jméno a příjmení dítěte + 1. A. 

Doporučené vybavení: malý batoh na záda, láhev na pití, spací pytel, dostatek vhodného 

oblečení pro sporty a pohyb v přírodě, šátek, plavky, baterku, sportovní obuv, pláštěnka, 

opalovací krém, prostředky ochrany proti hmyzu (klíšťatům), věci osobní hygieny, sluneční 

brýle, psací potřeby, poznámkový blok, hudební nástroj, společenské hry. Drobné občerstvení 

(jídlo zajištěno 3x denně). 
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Pokud budete potřebovat s dítětem mluvit během pobytu, nebo se na dítě informovat, je to 

možné na telefonním čísle   602 530 016   v ranních nebo večerních hodinách. 

Program:  

čtvrtek 2.9.:  seznamovací aktivity  

pátek 3. 9.: aktivity zaměřené na spolupráci, komunikaci a řešení konfliktů při skupinové práci, 

společné zhodnocení programu.  

Program je v jednotlivých dnech rozčleněn na snídani, dopolední aktivity, oběd, polední klid – 

osobní volno, odpolední aktivity, (pouze ve čtvrtek - večeři, večerní aktivity, večerku). 

Za organizaci akce zodpovídá (vedoucí akce): Mgr. Nikola Bílá (školní psycholožka). 

Personální zajištění: Mgr. Nikola Bílá, PhDr. Jana Burianová, Mgr. Martina Kubičková 

 

Níže napsaný „Zápis o poučení žáků o bezpečnosti a ochrany zdraví a seznámení s 

možnými riziky při akci“ prosím vytiskněte a podepsaný odevzdejte na začátku adaptačního 

kurzu. 
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Zápis o poučení žáků o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví a seznámení s možnými 

riziky při akci.  

Osnova poučení:  

• upozornění na časovou dochvilnost žáků  

• dodržení časového harmonogramu, který bude určen (večerka, budíček ...) 

• vhodné oblečení 

• zákaz přivézt jakoukoliv výpočetní techniku, mobilní telefony, tablety apod. 

• během celé akce je nutno dodržovat Školní řád naší školy - při porušení pravidel si 

zákonný zástupce vyzvedne neprodleně žáka z kurzu na vlastní zodpovědnost a náklady 

nebo odvoz zajistí 

• žáci se nemusí aktivně zúčastnit všech aktivit. Pokud jim bude některá aktivita 

nepříjemná, budou své spolužáky povzbuzovat a dělat podporu.  

• při příjezdu žák ukáže svou kartičku zdravotní pojišťovny, (testování bude upřesněno 

dle aktuální epidemiologické situace) 

 

Poučení provede (třídní učitelka): PhDr. Jana Burianová dne 2.9.2021. 

 

Zákonný zástupce žáka souhlasí s účastí žáka na akci a pravidly akce.  

 

.........................................      ................................ 

podpis prac. zodp. za akci      jméno a podpis žáka 

  

 

.................................................. 

jméno a podpis zákonného zástupce 


